
                                                                                            

 
 
 

 
วิทยาลยัดสุิตธานี     

แบบคำรองขอสำเร็จการศึกษา  
         วันท่ี    เดือน   พ.ศ.   
 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว      นามสกุล     (ภาษาไทยเขยีนตัวบรรจง) 

(Capital Letter) Frist Name Mr./Mrs./Ms.     Last Name     
(ตรวจสอบชือ่-สกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบัตรประจำตัวประชาชนวาถกูตอง เนือ่งจากแผนกทะเบียนจะใชขอมูลนี้ในการพิมพใบปริญญาบัตร และออกหลักฐานสำเร็จการศึกษา กรณี
บัตรประจำตวัประชาชนไมถกูตองใหติดตอขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหมกอนสงใหแผนกทะเบียน) 

รหัสประจำตัวนักศึกษา                     สาขาวิชา      

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี (4 ป)   ปริญญาตรีท่ี 2   ปริญญาตร ี(เทียบโอน) จำนวนหนวยกิตท่ีเทียบโอน              หนวยกิต 

วุฒิเดิมกอนเขาศึกษา    เขาศึกษาในภาคการศึกษา   ปการศึกษา   

มีความประสงคท่ีจะขอสำเร็จการศึกษาและข้ึนทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษา    ปการศึกษา   

หนวยกิตท้ังหมดตลอดหลักสูตร   หนวยกิต  สอบผาน   หนวยกิต เกรดเฉลีย่สะสม   

ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได เลขท่ี  หมู ตรอก/ซอย    ถนน     

ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท   มือถือ    โทรสาร   E-mail     

 

  

(1)  ศูนยวิทยบริการ ตรวจสอบแลว 
   ไมมีหนังสือคางสง 

ลงนาม……………………………………..บรรณารักษ 
…………/…………/………… 

 

(4)  แผนกบัญชแีละการเงิน    ไมมีรายการคางชำระ 
  คาธรรมเนียมสมาชกิศิษยเกา (ตลอดชพี)  จำนวน    2,500 บาท 
  (เงินสวนนี้นำสมทบเขาสมาคมศิษยเกา) 

   คาขึน้ทะเบียนบัณฑิต/ปจฉมินเิทศ   จำนวน     3,000 บาท 
   คาวุฒิบัตร/ปรญิญาบัตร/หนังสืออนุสรณ    จำนวน        900 บาท 
  

 ตามใบเสร็จเลมท่ี...................................เลขท่ี....................................... 
     และขอคืนเงินตามรายการตอไปนี ้
   คาประกันของเสียหาย    จำนวน..............................................บาท 
 

ลงนาม……………………………………..แผนกบัญชีและการเงิน 
 …………/…………/………… 

 

(2)  แผนกพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
   ไมเคยถูกตัดคะแนน  
    เคยถกูตัด..............คะแนน เนื่องจาก................................................ 

ลงนาม…………………………………….. 
หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา                           

…………/…………/………… 
 
 
 

 

(5)  แผนกทะเบยีน      
        ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวานกัศึกษาไดศึกษาครบตามหลักสูตรจริง 

ลงนาม……………………………………..หวัหนาแผนกทะเบยีน 
 …………/…………/………… 
 

(3)  แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา 
   ไมเปนนักศึกษากองทุนกูยืมรัฐบาล  
   เปนนักศึกษากองทุนกูยืมรัฐบาล  
         เลขที่สัญญา...................................................................................... 
   อื่น ๆ ............................................................................................. 

ลงนาม…………………………………….. 
 หัวหนาแผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา  

…………/…………/………… 
 

                                  

(6)  คณบดี  
   ไมอนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................         
   อนุมัติใหสำเร็จการศึกษา 
 

ลงนาม……………………………………..คณบดี 
…………/…………/………… 

 
 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาคุณวุฒิเดิมและเอกสารตาง ๆ ของขาพเจาท่ีใชในการสมัครเขาศึกษาในวิทยาลัยดุสิตธานีเปนของจริง  หากวิทยาลัย หรือ
หนวยงานอื่นตรวจสอบภายหลังพบวาขาพเจาใชเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมหรือขาดคุณสมบัติการเขาศึกษา ขาพเจารับทราบวาวิทยาลัยดุสิตธานี
มีสิทธ์ิเพิกถอนปริญญาบัตร และเอกสารสำคัญตาง ๆ ท่ีขาพเจาไดรับไปทันที โดยท่ีขาพเจาไมมีสิทธ์ิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาดวย 
 

         ลงนาม………………………………………………….นักศึกษาผูยื่นคำรอง 
……………./……………./……………. 

 

โปรดอานรายละเอียดคำชี้แจงดานหลงั 

 
 



 
 
 

คำช้ีแจงสำหรับนักศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษา 
 
 
 

 นักศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษาตองดำเนินการและสงเอกสารตาง ๆ ดังน้ี  
1. แผนกสวัสดิการและบริการนกัศึกษา หอง 301 เบอรโทรศัพทติดตอภายใน  127, 128 

1.1 รูปถายสวมครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 น้ิว จำนวน 2 รูป เขียนช่ือ นามสกุล และรหัสนักศึกษา ป ภาคท่ีสำเร็จท่ีดานหลังของรูป
ถาย 

1.2 เฉพาะนักศึกษากองทุน กรอกแบบฟอรม กยศ.108 พรอมแนบเอกสารแจงจบนักศึกษากองทุน จำนวน 1 ชุด ประกอบดวย 
1.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
1.2.2 สำเนาทะเบียนบาน  
1.2.3 สำเนา Transcript 
1.2.4 สำเนาหนาสมดุบัญชีกองทุน (สำหรับนักศึกษากองทุน กยศ.)  

  *สำเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสำเนาถูกตองใหเรยีบรอย* 
2. แผนกบัญชีและการเงิน  หอง 201 เบอรโทรศัพทติดตอภายใน  119 

2.1 สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  พรอมลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 
2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง  พรอมลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 
นักศึกษาจะตองไปตรวจสอบสภาพหน้ีท่ีแผนกบัญชีและการเงินใหเรียบรอยกอน หากยังมสีภาพหน้ีสนิอยูนักศึกษาจะไมสามารถ

ดำเนินการขอแจงสำเรจ็การศึกษาได  

 3. แผนกทะเบียน   หอง 1501 อาคาร 1 ช้ัน 5 เบอรโทรศัพทติดตอภายใน 543, 535 

3.1 แบบขอแจงสำเร็จการศึกษาและขอข้ึนทะเบียนบัณฑติ   
3.2 รูปถายสวมครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 น้ิว จำนวน 5 รูป เขียนช่ือ นามสกุล และรหัสนักศึกษาท่ีดานหลังของรูปถาย 

  
 

 
 

1. การแตงกายบัณฑิต  

บัณฑิตหญิง  

• แตงเครื่องแบบนักศึกษา  สวมครยุวิทยฐานะของวิทยาลัย 

• ผมทรงสภุาพ  ผมสีดำไมโกรกสผีมไมติดเครื่องประดับบนศีรษะ ผมไมปรกหนา ไมปดคิ้ว ไมประบา  ผูท่ีไวผมยาวตอง

เกลาผม มัดหรือรวบปดไปดานหลงัใหเรียบรอย 

• หามใสตางหโูดยเด็ดขาด 

บัณฑิตชาย  

• แตงเครื่องแบบนักศึกษา  สวมครยุวิทยฐานะของวิทยาลัย 

• ผมทรงสภุาพ  (ผมรองทรง )  ผมสีดำไมโกรกสผีม ผมไมปรกหนา ไมปดคิ้ว ไมประบา ไมไวหนวดเครา 

2. การถายรูปบัณฑิต รูปถายสีธรรมดา ฉากหลังสีขาว  ขนาด 1.5 น้ิว  ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดำ  ไมสวมหมวก  

**รานถายรูปบัณฑิตวิทยาลัยดสุิตธานี ราน Hitech ตั้งอยูบริเวณช้ัน 2  หางซีคอนสแควร หนาหางโลตัส ขางศูนย DTAC  กรณี

ถายรูปท่ีราน Hitech ทางรานจะตัดตอรูปใหนักศึกษาโดยไมตองสวมชุดนักศึกษาและชุดครุย** 
 

หมายเหตุ วิทยาลัยจะออกใบ Transcript และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ใหอยางละ 1 ฉบับ  นักศึกษาสามารถมารับไดดวย
ตนเอง หรือกรณีมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารับแทน จะตองเขียนใบมอบฉันทะพรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท้ังผูมอบและผูรบั
มอบ และลงช่ือรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ          

 
 
 

แผนกทะเบียน วิทยาลัยดสุิตธานี 
โทร. 02-361-7811-3 

การแตงกายสำหรับการถายรูปบัณฑิต 


	วิทยาลัยดุสิตธานี
	แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
	ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่  หมู่ ตรอก/ซอย    ถนน



