
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           วันที(่Date)…………/……………/…………….. 
เรียน   คณบดี…………………………………….………………………………………..(คณะที่นักศกึษาสังกัด) 
Dear    Dean of Faculty of …………………………………….………… (Affiliated faculty) 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/ I am (Mr./Mrs./Miss)……………….….………….……………...…………….................................................................................................
รหัสประจ าตัว/Student ID……….……...……......................… เป็นนักศึกษาระดับ/currently enroll in:  
  ปริญญาโท/Master’s Degree   แผน /Plan...............  ปริญญาเอก/Doctoral Degree แบบ /Type…...............  
หลักสูตร/Program in................................................................................................................. ระบบการศึกษา /Type of Program: 
  ภาคปกติ/Regular  โครงการพิเศษ/Special   นานาชาติ/International  ภาษาอังกฤษ/English    
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา/I expect to graduate in the  ต้น/1st Semester    ปลาย/2nd Semester  
 ฤดูร้อน/Summer Semester   ปีการศึกษา/in the academic year of ……..........…   
และข้าพเจา้ขอแจง้รายละเอยีดดงันี้/with the following qualifications: 
1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัตกิารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร /I possess the following graduation requirements: 

 สอบได้จ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว/All credits required by the program are: 

  ครบ/Complete    ไม่ครบ/Incomplete  และไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสม/with GPA of................   
*(ยกเว้นแผนการเรียนท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์จะไม่มีคะแนนเฉลีย่สะสม/GPA will be except for the study plan that consist only 

thesis course) 
            ผ่านเกณฑ์ประเมนิความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ/ (English/foreign language proficiency test)  

 ผ่าน/Passed    ไม่ผ่าน/Failed 
           สอบวดัคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (Qualifying/Comprehensive examination)  

       ผ่าน/Passed     ไม่ผ่าน/Failed 
           สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (Thesis/Independent Study Defense)   

 ผ่าน/Passed     ไม่ผ่าน/Failed 

          และไดผ้ลสอบเป็น/The result is:     Excellent      Good       Pass 
           ผลงานวิทยานิพนธ์  ได้ตีพิมพ์แล้ว จ านวน .......... เรื่อง /Thesis/IS paper already was published for………….titles   

และได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ จ านวน ......... เรื่อง /and has been accepted for publication for…………..titles 
(เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา คือ ได้ตีพิมพ์ และ/หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า................เรื่อง/The criteria for 
graduation is published or accepted for publication at least……..titles) 

           ได้ส่งวิทยานิพนธ์ ฉบบัสมบูรณ์ท่ียังไม่เขา้ปกท่ีบัณฑิตวทิยาลัย หรือได้สง่รายงานการศึกษาอิสระ ฉบับสมบูรณ์ท่ียงัไม่เข้าปก ท่ีคณะ
นักศึกษาสงักัด เรยีบร้อยแล้ว /The complete unbound thesis has been submitted to Graduate School;  independent study  
has been submitted to related faculty. 
       

 
 
 
 
 

หน้าถัดไป/ Continue… 
 



2.ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ /I’ve checked for the debt as follows; 
 

ส านักหอสมุด/ห้องสมุดคณะที่นกัศึกษาสังกัด (ถ้ามี) 
Central Library/The Faculty’s Library (If any) 

สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสังกัด  
Student’s Department 

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีหนี้สิน  
/The student is not in debt. 
 
 
 

ลงชื่อ(Sign)………………….…….……………..…ผู้ตรวจสอบ(Officer)       
                (……………………….………..………………..)  
               วันที ่Date…..……/……….……/…….…….. 

ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ไม่มีหนี้สิน  
/The student is not in debt.  
 
 

ลงชื่อ (Sign)………………….…….……………..…ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
(……………………….………..………………..) 
วันที่ Date…..……/……….……/…….…….. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/Contact Address: ……………………………………………………………………………………………………….............................. 
อ าเภอ/District …………….………................ จังหวัด/City……………............................. รหัสไปรษณีย์/Postcode....................... 
ประเทศ/Country………………………………………..…………………  
โทรศัพท์มือถือ/Tel. ………..………............................. อีเมล/์E-mail………………………..……………………………………………………… 
(กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่ท างาน กรุณาแจ้งงานบริการการศึกษาคณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามบัณฑิตต่อไป/ In case of 
your correspondence address is changed, please inform the Faculty’s officer to be the information for the follow-
up further) 

 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท…์………………..... 
       Consequently, I request hereby for your approval. My contact phone number is………………………….………….………………
    

 

                  ลงชื่อ (Sign)………………….…….…….……………..…นักศึกษา/Student 

                              (............................................................) 
1.  งานบริการการศึกษา 

Faculty’s Educational Service Section 
2. คณบดี (คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
Dean of the Student’s Faculty 

ได้ตรวจสอบแล้ว /The information is checked as: 
    ถูกต้อง/ครบถ้วนตามที่นักศึกษาระบุ/Correct 
    ไม่ถูกต้อง/Incorrect  
เนื่องจาก/Because..................................................................... 
.................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ (Sign)........…......………………….... 
(.....….....………….………..……...........) 

ผู้ด าเนินการ(Officer) 
 

วันที(่Date)………/……………/………..….. 

 
     ทราบและด าเนินการต่อไป 

         /Acknowledged and approved for further 
process 

 
 
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

คณบดี(Dean) 
 

วันที ่(Date)………/…………/……..….. 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาส่งใบแจ้งความจ านงส าเร็จการศึกษา ฯ หลังจากส่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระแล้ว  
               ที่งานบริการการศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด เพ่ือประกอบการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

            Note :  Students must submit Form of Request for Graduation (this form) at faculty’s Educational Service Section 
after the submission of thesis/independent study (for graduation checking). 


