
 
 

  
                                                                      Application for Graduation Bachelor’s Degree 

Graduation in semester  □1 □2 □ฤดรู้อน (summer)   ปีการศกึษา (Academic Year).................................. 

1.ช่ือ-สกลุ: นาย/นาง/นางสาว ............................................................................รหสั (Student No.)………………….………... 

Mr./Miss./Mrs. First Name………………..………...Middle Name………….…….….………Last Name……………….………

โทรศพัท์  (Tel.)……………………………(Email)……………………………………………....□ Day Program  □Eve. Program                       
คณะ (Faculty) ……………..……………สาขาวิชา (Department) ………..………………Grade Point Average.……………. 

2. วนั/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth) ………………………สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) (Place of Birth) ………..…………………………. 

สญัชาต ิ(Nationality) .………………….………..…ศาสนา (Religion) .................................................อาย ุ(Age) ................. 

ประเทศ (Country) …………………...………วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัร (Previous education level registered) following below: 

□ม.6 (Grade 12)  □ปวช. (Cert.In Voc.Ed □ปวส. (Dip. In Voc.Ed)  □อนปุริญญา (Associate Degree) 

□ (Pre-degree) □ย้ายโอนตา่งสถาบนั (Transfer from other institution) □ปริญญาตรี (Bachelor Degree)    

ส าเร็จการศกึษาจากประเทศ (Graduated from country) …..……………………………………………………………………… 

3.ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้สะดวก (Current Address) เลขท่ี (No.) ………….…… หมู ่(Moo)…………….. ซอย (Soi)…………… 

       ถนน (Road)………….………ต าบล/แขวง (Sub-district)...................................... อ าเภอ/เขต (District)................................. 

จงัหวดั (Province)....................................................................รหสัไปรษณีย์ (Zip code)……………………………………… 

ข้าพเจ้าย่ืนค าร้องขอจบการศกึษาเพ่ือให้มหาวิทยาลยัตรวจสอบความถกูต้องเม่ือวนัท่ี / I submitted this form for RU to verify  

the accuracy of the information on .................../............................./........................ 

 

ลงช่ือ (Name) ………………………………..……………...             ลงช่ือ (Name) ……………………………….……….… 

            ผู้ ย่ืนค าร้อง (Student)             เจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง (Officer) 

           วนัท่ี Date …………. /…………………/…………             วนัท่ี Date …………. /…………………/………… 

 

 

The Institute of International Studies  

Ramkhamhaeng University 

เฉพาะเจา้หนา้ท่ี 
วนัท่ีรับ………………………..….. 

เวลา………………………………. 

ผูรั้บ................................................. 
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มีต่อหน้าหลัง / Next page 



 
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและผลสอบของภาคเรียนท่ีจบการศึกษาให้ครบถ้วน 
Please fill the courses no. and final grade result of your last semester in the form completely 

 
ภาคเรียนที่จบการศึกษา / Graduated Semester 

ภาคเรียนที่ / Semester ……………… ปีการศึกษา / Academic Year ………….…….. 
No. Courses No. Credits Final Grade Result Remarks 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
I hereby certify that the above information given are true and correct __________________________________________  
     (Student Signature) 
 

 

         
 
 
Required documents for graduation  
1. □ Photocopies of the last tuition fee receipts 
2. □ Photocopy main page of passport / ID card 
3. □ Photocopy of student ID card 
4. □ Photocopy of educational equivalence certificate or □ Thai translation of your personal name. 
5. □ Photocopy of student grade checklist 
6. □ Five photographs – (2 inches) in graduation gown    

7. □ Four photographs – (2 inches) in student uniform    
Acknowledged and Consent Given on 

 
I agree, understand and expressly acknowledge the above information ________________________ (student signature) 

 

Note: A student, who proposes the petition for graduation will 

have to wait until their graduation papers have been approved 

by Ramkhamhaeng University before collection is possible. 

Please note: 
In case of international students who have completed all required courses. Please contact the IIS-RU 

Office to make the visa cancellation within 15 days after the last day of the semester. (For checking the academic 
calendar please visit www.iis.ru.ac.th or contact the IIS-Office) 
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http://www.iis.ru.ac.th/


 
 
 
Mr. /Ms. /Mrs. Full Name: ………………………………………….…………………..………. (Student No.)………………………....……….…… 
1. นดัรับใบรับรองจบฯ ในวนัท่ี Student will be able to pick up for graduation certificate (unofficial) on      
2. กรณีที่มีปัญหา เช่น วฒุกิารศกึษายงัไมต่รวจสอบ ช่ือ-สกลุ วนั/เดือน/ปี เกิด ไมถ่กูต้อง อาจได้รับเอกสารลา่ช้า น.ศ.ต้องติดตอ่ผู้ประสานงาน
หลกัสตูร /The graduation process will be delayed if the educational equivalence certificate is not approved or name-surname and date 
of birth are incorrect,  Please contact  program coordinator regarding this matter   
Remarks:                

Document Fees 
 
 
 
 
 
 

     ลงช่ือ .................................................................... เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
                            (…….......................................................................) 
                         ...................../............................../............................. 

 
 

ข้าพเจ้าขอแจ้งจบการศกึษาในภาคเรียนที่ □1 □2 □ฤดรู้อน (Summer)  Academic Year  ......................................................... 
Mr. /Ms. /Mrs. Full Name: ………………………………………….…….………………..………. (Student No.)…………………...……………… 
1. นดัรับใบรับรองจบฯ ในวนัท่ี Student will be able to pick up for graduation certificate (unofficial) on      
2. กรณีที่มีปัญหา เช่น วฒุกิารศกึษายงัไมต่รวจสอบ ช่ือ-สกลุ วนั/เดือน/ปี เกิด ไมถ่กูต้อง อาจได้รับเอกสารลา่ช้า น.ศ.ต้องติดตอ่ผู้ประสานงาน
หลกัสตูร /The graduation process will be delayed if the educational equivalence certificate is not approved or name-surname and date 
of birth are incorrect,  Please contact  program coordinator regarding this matter   
Remarks:                

Document Fees 
 
 
 
 
 
 

 

  ลงช่ือ .................................................................... เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
                            (…….......................................................................) 
                         ...................../............................../............................. 

 
หากนักศกึษาไม่มีใบนัดรับเอกสาร จะไม่สามารถรับเอกสารได้ 

(Student must bring this slip to contact IIS-Office, without this slip, student might not be able to get the document.) 

Items Copies Fees (baht) 

Thai version of institutional certificate of graduation (60 baht / copy) 
 
1 

 
60.- 

English version of institutional certificate of graduation (60 baht / copy) 
 
1 

 
60.- 

Total Amount 2 120.- 

Items Copies Fees (baht) 

Thai version of institutional certificate of graduation (60 baht / copy) 
 
1 

 
60.- 

English version of institutional certificate of graduation (60 baht / copy) 
 
1 

 
60.- 

Total Amount 2 120.- 
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การขอใบรับรองผลส าเร็จการศึกษา (Transcript) และใบรับรองสภาฯ 
Procedures for receiving Graduation Paper (official) 

 
1. เมื่อนกัศกึษามีรายช่ือสภาฯ อนมุตัิแล้ว ผู้ประสานงานหลกัสตูรจะแจ้งให้นกัศกึษาทราบผา่นทางอีเมล์ Program Coordinator  will inform 

the student by email after Ramkhamhaeng University Council’s approval for graduation . 

2. เมื่อมีรายช่ืออนมุตัิสภาฯ แล้ว น.ศ.ติดต่อช าระเงินที่ตึกอธิการบดี ชัน้ 1 (ค่าขึน้ทะเบียนบณัฑิต 3,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ  300 บาท ค่า
ใบทรานสคริป 400 บาท) รวม 3,700.- บาท / The graduation fee of 3,700.- Baht must be paid at the 1

st
 floor, President 

Building after student name has been approved by Ramkhamhaeng University Council. 

3. หลงัจากช าระเงินแล้ว ยื่นใบเสร็จขึน้ทะเบียนบณัฑิต ใบเสร็จค่าใบรับรองสภาฯ และใบเสร็จค่าทรานสคริป ที่อาคาร สวป.ชัน้ 1 ช่อง 4 พร้ อม
หลกัฐาน ดงันี ้ After the graduation fee has been paid, student must request for official transcript and official 

graduation certificate with following required documents. 
  3.1 บตัรประจ าตวันกัศกึษา (กรณีบตัรหายให้ขอใบ มร.2 ท่ีอาคารกงไกรลาศ (KLB.) ชัน้ 1 (One Stop Service) / Student ID Card 
  3.2 รูปถ่ายสวมชดุครุยปริญญา แถบสตีามคณะ ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป / Two photographs (2 inches) in graduation gown 

 หมายเหตุ: ใบเสร็จค่าขึน้ทะเบียนบณัฑิตเก็บไว้จนกว่าจะได้รับใบปริญญาบตัร / Remark: Please keep the graduation fee receipt 

until diploma is received.  

 

 ส าหรับนักศึกษาไทยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.question.ru.ac.th/regis/question/index.ru?pid=4 

 

Contact us: Institute of International Studies (IIS-RU), Ramkhamhaeng University, RU Printing Press, 7th 

Floor,Haumark,Bangkapi, Bangkok 10240,Thailand. Tel.0-2310-8895-9 Ext. 112, 126 

 

By signing below, I hereby acknowledge that I have completely read and fully understand the procedures for receiving 

graduation of Institute of International Studies - RU  

 

Student Signature       Date:     

 

การขอใบรับรองผลส าเร็จการศึกษา (Transcript) และใบรับรองสภาฯ 
Procedures for receiving Graduation Paper (official) 

 
1. เมื่อนกัศกึษามีรายช่ือสภาฯ อนมุตัิแล้ว ผู้ประสานงานหลกัสตูรจะแจ้งให้นกัศกึษาทราบผา่นทางอีเมล์ Program Coordinator  will inform 

the student by email after Ramkhamhaeng University Council’s approval for graduation . 

2. เมื่อมีรายช่ืออนมุตัิสภาฯ แล้ว น.ศ.ติดต่อช าระเงินที่ตึกอธิการบดี ชัน้ 1 (ค่าขึน้ทะเบียนบณัฑิต 3,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ  300 บาท ค่า
ใบทรานสคริป 400 บาท) รวม 3,700.- บาท / The graduation fee of 3,700.- Baht must be paid at the 1

st
 floor, President 

Building after student name has been approved by Ramkhamhaeng University Council. 

3. หลงัจากช าระเงินแล้ว ยื่นใบเสร็จขึน้ทะเบียนบณัฑิต ใบเสร็จค่าใบรับรองสภาฯ และใบเสร็จค่าทรานสคริป ที่อาคาร สวป.ชัน้ 1 ช่อง 4 พร้อม
หลกัฐาน ดงันี ้  After the graduation fee has been paid, student must request for official transcript and official 

graduation certificate with following required documents. 
  3.1 บตัรประจ าตวันกัศกึษา (กรณีบตัรหายให้ขอใบ มร.2 ท่ีอาคารกงไกรลาศ (KLB.) ชัน้ 1 (One Stop Service) / Student ID Card 
  3.2 รูปถ่ายสวมชดุครุยปริญญา แถบสตีามคณะ ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป / Two photographs (2 inches) in graduation gown 

 หมายเหตุ: ใบเสร็จค่าขึน้ทะเบียนบณัฑิตเก็บไว้จนกว่าจะได้รับใบปริญญาบตัร / Remark: Please keep the graduation fee receipt 

until diploma is received.  

 

 ส าหรับนักศึกษาไทยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.question.ru.ac.th/regis/question/index.ru?pid=4 

Contact us: Institute of International Studies (IIS-RU), Ramkhamhaeng University, RU Printing Press, 7th 

Floor,Haumark,Bangkapi, Bangkok 10240,Thailand. Tel.0-2310-8895-9 Ext. 112, 126 
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