คํารองขอแกไขใบปริญญาบัตร

(Request Form to Correct Degree Certificate)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(Graduate School, Ramkhamhaeng University)
วันที่ (Date) ........... เดือน (Month) .......................... พ.ศ. (Year B.E.) .................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ฐานันดร (Mr./Mrs/Miss./Rank/Precedence) ………………………………………….
ชื่อ – นามสกุล (Name – Surname) ..................................................................................................................................
รหัสประจําตัว (Student ID) .............................................. คณะ (Faculty) …………....................................................
สาขาวิชา (Field of Study) ...................................................................
ที่อยูปจจุบัน (Current Address) บานเลขที่ (House No.) ............... ซอย (Soi) .................................................
ถนน (Road) .................................................................. แขวง/ตําบล (Subdistrict) ................................................
เขต/อําเภอ (District) ......................................................... จังหวัด (Province) …………......................................
รหัสไปรษณีย (Post Code) ........................................ โทรศัพท (ที่บาน) (Home Phone) …………………………………
(ทีท่ ํางาน) (Office Phone) …………………………. มือถือ (Mobile Phone) ……………………..
มีความประสงคจะขอแกไขใบปริญญาบัตร พรอมแนบใบปริญญาบัตรที่ขอแกไข ดังนี้
(I wish to request a correction in the degree certificate, which I have attached, as follows:)
(ใสเครื่องหมาย √ หนาขอที่ตองการ) (Mark √ in the required.)
ชื่อ – สกุลไมถูกตอง ที่ถูกตอง คือ ………………………………………………..………………………………….
(Change incorrect name – surname to) …………..…………….……………..………….……………..)
ชื่อปริญญาไมถูกตอง ที่ถูกตอง คือ …………………………………………………………..………………………
(Change incorrect degree name to) ……………..…………..……………………………………………..)
วัน/เดือน/ป ที่สําเร็จการศึกษาไมถูกตอง ที่ถูกตอง คือ ……………………………………..………………..
(Change incorrect date of completion to) ……………………….………………………………….………………….)

อื่น ๆ ระบุ (Other, specify) …………………………………………………………………………………..………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป (For your consideration)
ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,)
ลงชื่อ (Signature) ......................................................................
วันที่ (Date) .......... เดือน (Month) ............................ พ.ศ. (Year B.E.) .................
ความเห็นเจาหนาที่ (Officer’s Comments)

คําสั่ง (Decision)

เรียน หัวหนาฝายบริการการศึกษา
เรียน (To) นายทะเบียน (Registrar)
อนุมัติ (Approved)
(To Head of Academic Services Section)
เพื่อโปรดอนุมัตใิ หดําเนินการแกไขปริญญาบัตร
ไดตรวจสอบแลว ปริญญาบัตรมีขอผิดพลาดจริง
ตามทีร่ องขอ (For your consideration and
(The degree certificate has been verified
approval of correcting the degree
and found to be incorrect.)
certificate as requested)
ลงนาม (Signature) ……………..…………….
ลงนาม (Signature) ……………………………………. ลงนาม (Signature) ……………………………………
(…………………….………………..……….)
(………..…….…………….……………….)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(………………..……………………….)
(Dean
of Graduate School)
หั
ว
หน
า
ฝ
า
ยบริ
ก
ารการศึ
ก
ษา
………./ ………….……./ ………………
(Head of Academic Services Section)
…………./ ……………..…./ ………….
…………./ ………….……./ ……………….

ไดดําเนินการแกไขแลว (Corrected)
ลงชื่อ (Signature) ......................................................... ผูตรวจสอบ (Reviewer)
(…………….………………………………….)
วันที่ (Date of correction) ............./....................../.............

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
วันที่บังคับใช 12 พฤษภาคม 2561 (Effective Date: 12 May 2018)
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