
 

      ค ารอ้ง  แจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา  
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
 
 

วันที.่..................เดือน.......................................พ.ศ.................... 
 

 
 
 

เร่ือง แจ้งความประสงค์จะขอจบการศึกษา 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบบนัทึกผลการเรียนรายวชิาที่กรอกเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์    จ านวน 1 ชุด 
         2. หลักฐานแสดงการสอบผา่นการประเมินความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 1 ชุด 
                3. หลักฐานแสดงการสอบผา่นการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 1 ชุด  
    (เฉพาะนักศึกษาภาคปกตทิี่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2555 เป็นต้นไป)       

 
 

ข้าพเจ้า   นาย        นาง       นางสาว      วัชรชัย   นนท์ช้าง                                                                . 

(ชื่อภาษาอังกฤษ)   Mr.          Mrs.         Miss    WATCHARACHAI  NONCHANG                                                      . 

เกิดวันที่     29           เดือน           กุมภาพันธ์            พ.ศ.    2535                . 

เป็นนักศึกษา    ภาคปกต ิ        กศ.พป.   ระดับ        ปรญิญาตรี 4 ปี   ปริญญาตรี  5 ปี  หลักสูตร ครุศาสตรบณัฑิต            .  

รหัสประจ าตัว  544143244  หมู่เรียน   54/29    สาขาวชิา     ภาษาอังกฤษ                              . 

ก่อนเข้าศึกษาในระดับนี้ ข้าพเจา้สอบได้วุฒิ    มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)    จาก   โรงเรียนศรีวิชัยวทิยา    เมือ่ พ.ศ.  2554 . 

ที่อยู่ปัจจุบนั  (หลังจากจบการศึกษาแล้ว) ที่ติดต่อทางไปรษณยี์ได ้ 85 หมู่ 3  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม        .  

จังหวัดนครปฐม              .รหัสไปรษณีย์   73000    โทรศัพท์   087-1634277                      . 
 

 ข้าพเจ้าฯ มีความประสงค์จะขอจบการศึกษา  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2559                   . 

ในระดับ    ปริญญาตรี 4 ปี       จึงขอได้โปรดด าเนนิการต่อไปด้วย จักเปน็พระคุณยิ่ง  
 

 

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                       ลงชื่อ      วัชรชัย   นนท์ช้าง                ผู้ยื่นค าร้อง 
                                             (          นายวัชรชัย   นนท์ช้าง              ) 
 
 

   เอกสารประกอบการขอจบการศึกษาได้กรอกรายการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
    นักศึกษาได้เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้ว 
  

 

 เห็นควรให้ความอนุเคราะห์ 
                                       ลงชื่อ                   สมชาย   รักสกุล                 อาจารย์ทีป่รกึษา 
 

                                             (           อาจารย์สมชาย   รกัสกุล                 ) 

 
 
 

หมายเหตุ    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผูย้ื่นค าร้องแจง้ความประสงค์ขอจบการศึกษาได้ที่  www.npru.ac.th/th/news, 
http://ac.npru.ac.th/  หรือ บอร์ดงานทะเบียน  อาคารศูนยศ์ึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม   

 

           (เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
 

เลขรับที่................/.................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา.......................................น. 
ลงชื่อ.........................ผู้รับค าร้อง 

ให้ระบวุัน/เดือน/ปีที่ส่งค ารอ้ง 

http://www.npru.ac.th/th/news
http://ac.npru.ac.th/


 

 

คู่ค าร้องขอจบการศึกษา 

(ฉบับเก็บที่มหาวทิยาลัย) 
 

 

ข้าพเจ้า   นาย        นาง        นางสาว     วัชรชัย   นนทช์้าง                                                                             .    
   

           เป็นนักศึกษาภาค           ปกติ      เข้าเรียนปี พ.ศ.    2554   หมู่เรียน    54/29                       . 

                                                                                กศ.พป.   เข้าเรียนปี พ.ศ..............................หมู่เรียน.................................................... 

                                           อื่น ๆ............................. เข้าเรียนปี พ.ศ..............................หมู่เรียน....................................................           
 

หลักสูตร          ครุศาสตรบัณฑิต                       ปีของหลักสูตร ปริญญาตรี  1  ป ี

 

                           วิทยาศาสตรบัณฑิต                                           ปริญญาตรี  2  ป ี
 

                     ศิลปศาสตรบัณฑิต                                            ปริญญาตรี  3  ป ี

 

      บริหารธุรกิจบัณฑิต   ปริญญาตรี  4  ป ี
 

   บัญชบีัณฑิต   ปริญญาตรี  5  ป ี
 

                             รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

       นิติศาสตรบัณฑิต 

 

       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

       พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

       นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

 

สาขาวชิา     ภาษาอังกฤษ                                                              . 
 

จะส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ปีการศึกษา   1   ปีการศึกษา  2559                                 . 
 

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที ่                                                                                                        . 

บ้านเลขทีไ่ด ้  85 หมู่  3   ซอย   -       ถนน มาลัยแมน     ต าบล  พระปฐมเจดีย์    อ าเภอ  เมืองนครปฐม    .  

จังหวัด   นครปฐม           .รหัสไปรษณีย์     73000        โทรศัพท์   087-1634277                .                      

 
 
 
 



แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี  

 

ชื่อ – นามสกลุ   วัชรชัย   นนท์ช้าง                                          วนั/เดือน/ปีเกิด   29/กุมภาพันธ์/2535             . 
สาขาวชิา   ภาษาอังกฤษ                             รหัสประจ าตัว    544143244                 .
หมู่เรียน   54/29                                                           ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา     อาจารยส์มชาย   รักสกุล              .    
 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา นก./ชม. ภาคเรียน ชื่อผู้สอน ผลการเรียน หมายเหตุ 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมน่อ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

               รายวิขาบังคบั   9   หน่วยกิต 

 1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 1/54 ดร.ชวนพิศ สิริพันธนะ B  

 1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 1/54 ผศ.วิวัฒน์ ใจเที่ยง A  

 1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6 1/54 ผศ.วิวัฒน์ ใจเที่ยง A  

         1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวนไมน่้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

               รายวิชาบังคบั  6  หน่วยกิต 

 2500109 จริยธรรมและทักษะชีวติ 3(3-0-6) 1/55 อ.พิสิฐ สุขสกล B+  

 2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 2/54 ผศ.พจนีย์ กงตาล A  

  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวนไมน่้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

 รายวิชาบังคบั  3  หน่วยกิต 

 2000106 วิถีไทย 3(3-0-6) 2/54 อ.ประกอบ สาระวรรณ A  

         1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จ านวนไมน่อ้ยกว่า 6 หน่วยกิต   

 4000116 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6) 2/55 อ.ภัคศุภร กาญจนกุล B+  

 4000117 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 3(3-0-6) 2/55 รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล A  

         1.5  ข้อก าหนดทั่วไป 

               นักศึกษาทุกสาขาวชิาให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

 4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 2/55 อ.วาสนา เนียมแสวง A  

 4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 2/56 อ.ชัยยุธ  มณีรัตน์ A  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                                                    

                                                                                   รวม     30     หน่วยกิต               
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 รหัสวิชา   ชื่อวิชา นก./ชม. ภาคเรียน ชื่อผู้สอน ผลการเรียน หมายเหตุ 

2.หมวดวิชาเฉพาะ     ไมน่้อยกว่า     87       หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 1112101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 2/54 อ. จุไรรัตน์ อรุณสวัสดิ์ A  

 1113201 ความเป็นครแูละการพฒันาคุณธรรมของครู 3(3-0-6) 1/56 ดร. พรรณี สุวัตถี A  

 1121205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 1/54 อ. พีรเทพ รุ่งคุณากร B+  

 1122301 หลักการสอนและการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1/57 A.Timothy Drew A  

 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1/54 ผศ.ดร. อุษา น้อยทิม B  

 1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1/55 อ. นุพงษ์ ภูศรี A  

 1143408 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 2/57 อ. กุสุมา พิทักษ์วงศ์ B+  

 1152203 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรยีนรู้ 3(3-0-6) 1/56 A.Timothy Drew B+  

 1153502 หลักการแนะแนวและการพฒันาผู้เรียน 3(3-0-6) 1/57 รศ.ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ B  

 1154101 การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 2/56 MISS. Arlene B+  

 1132503 การผลิตและการน าเสนอมัลติมีเดยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2/56 ดร. นภาภรณ์ ยอดสิน A  

 1134901 การจัดการฝึกอบรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 2/57 อ. จุไรรัตน์ อรุณสวัสดิ์ A  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                                                                                                                                                    

                                                                                      รวม     12       หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา   ชื่อวิชา นก./ชม. ภาคเรียน ชื่อผู้สอน ผลการเรียน หมายเหตุ 

         2.2  วิชาเฉพาะด้าน/วชิาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า     75       หน่วยกิต 

                2.2.1  วิชาบังคับ     46       หน่วยกิต  

 1551101    การฟังและการพดู 1 2(1-2-0) 2/54 อ. จุไรรัตน์ อรุณสวัสดิ์ A  

 1551102    การฟังและการพดู 2 2(1-2-0) 1/55 ดร. พรรณี สุวัตถี A  

 1551108    กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1/54 อ. พีรเทพ รุ่งคุณากร A  

 1551110 การเขยีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2/54 A.Timothy Drew A  

 1551501 ภาษาศาสตรเ์บื้องตน้ส าหรบัครูสอนภาษา 1 3(2-2-5) 1/54 ผศ.ดร. อุษา น้อยทิม A  

 1551502 ภาษาศาสตรเ์บื้องตน้ส าหรบัครูสอนภาษา 2 3(2-2-5) 2/54 อ. นุพงษ์ ภูศรี A  

 1551503 ไวยากรณเ์พื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 2/54 อ. กุสุมา พิทักษ์วงศ์ A  

 1552102 การเขยีนอนุเฉท 2(1-2-0) 1/55 A.Timothy Drew A  

 1552108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง 3(2-2-5) 2/55 รศ.ดร. วิไลรัตน์ คีรินทร์ A  

 1552202 การแปลท่ัวไป1 3(2-2-5) 2/55 MISS. Arlene A  

 1552302 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 1/55 ดร. นภาภรณ์ ยอดสิน B+  

 1552504 ไวยากรณเ์พื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 1/55 อ. นลินทิพย์ คชพงษ์ A  

 1553110 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 1/56 อ. นุพงษ์ ภูศรี B+  

 1553404 วัฒนธรรมของผู้ที่พูดภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 1/56 อ. กนกเนตร วรวงษ์ B+  

 1553703 การอ่านและเขยีนเพื่อจุดมุ่งหมายเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 2/56 อ. เนตรนภา สวยสี A  

 1554812 การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 1/57 อ. เนตรนภา สวยสี B  

 1554813 การจัดชั้นเรยีนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 1/57 อ. ผุสดี ปทุมารักษ ์ A  

 1554904 การวิจัยชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/57 อ. วิวัฒน์ บุญจับ C+  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                                                        

                                                                                                    รวม     46       หน่วยกิต 
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 รหัสวิชา   ชื่อวิชา นก./ชม. ภาคเรียน ชื่อผู้สอน ผลการเรียน หมายเหตุ 

                2.2.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     29       หน่วยกิต  

 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2(2-2-0) 2/55 อ. จุไรรัตน์ อรุณสวัสดิ์ A  

 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 1/56 ดร. พรรณี สุวัตถี A  

 1552101 การเรยีนภาษาอังกฤษดว้ยการแสดง 2(3-0-3) 1/56 อ. พีรเทพ รุ่งคุณากร B+  

 1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1 2(3-0-3) 2/56 A.Timothy Drew C+  

 1553105 การเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-0) 1/56 ผศ.ดร. อุษา น้อยทิม B  

 1553106 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2 3(2-2-0) 2/56 อ. นุพงษ์ ภูศรี A  

 1553108 วาทการในโอกาสต่างๆ 3(2-2-5) 2/56 อ. กุสุมา พิทักษ์วงศ์ A  

 1553204 การแปลท่ัวไป 2 2(1-2-0) 1/56 A.Timothy Drew A  

 1553904 ค่ายภาษาเพื่อพฒันาทักษะ 2(0-90-0) 1/56 รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์ A  

 1553301 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/57 MISS. Arlene A  

 1553302 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 2/56 ดร. นภาภรณ์ ยอดสิน B+  

 1553307 การอ่านบันเทิงคด ี 3(2-2-5) 1/57 อ. นลินทิพย์ คชพงษ์ A  

        
                                                                                       

                                                                                       รวม     29       หน่วยกิต 

         2.3  วิชาพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า ............7..............หน่วยกิต 

 1102301 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 1 1(0-60-0) 1/55 อ. กนกเนตร วรวงษ์ A  
 1102302 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2 1(0-60-0) 1/56 อ. เนตรนภา สวยสี A  
 1105801 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 1 5(0-450-0) 1/58 อ. เนตรนภา สวยสี B+  
 1105802 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 2 5(0-450-0) 2/58 อ. ผุสดี ปทุมารักษ ์ A  
 1104304 การทดลองสอน 2 1(0-60-0) 2/57 อ. วิวัฒน์ บุญจับ B+  
 1124308 พฤตกิรรมการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2/57 ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ A  
 1554810 การสอนทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1/57 ดร. บุญสม ทับสาย A  
 1554811 การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1/57 อ. ทศพล บุญธรรม B  

        
                                                                                       

                                                                                       รวม     22       หน่วยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

   1114701    การบริหารและการจัดการสถานศกึษา  2(2-0-4) 1/57 ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ A  

   1124501    การบริหารจัดการชั้นเรียน  2(2-0-4) 2/55 ดร. บุญสม ทับสาย B+  

   1152301    มนุษยสัมพันธ์ส าหรบัคร ู  2(2-0-4) 2/57 อ. ทศพล บุญธรรม A  

   1181138    ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  2(1-2-3) 2/57 อ. ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ A  

   1500108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 2/54 อ. ชยาพล ชมชัยยา B+  

   1500114    สนทนาภาษาจีนในการท างาน  3(2-2-5) 2/55 อ. ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ A  

   1552303    วรรณคดีส าหรับเด็ก  2(3-0-3) 2/55 ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ C+  

   2500108    กฎหมายในชีวติประจ าวัน  3(3-0-6) 1/55 ดร. บุญสม ทับสาย A                                                                                         

                                                                                       รวม      19       หน่วยกิต 
                                

 

รวมจ านวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร      177       หน่วยกิต 
 
 
 
 

กรุณาศึกษาขั้นตอนด้านหลัง 



ขั้นตอนการยื่นค ารอ้ง แจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 นักศึกษารับค าร้องแจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา 

 
 
 
 

 กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องเรียบร้อย 
พร้อมแนบเอกสาร(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

 
 
 

  น าค าร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ลงนามให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสาร 

 
 
 
 

 เซ็นส่งค าร้องแจ้งความประสงค์ขอจบ 
พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน 

ที่งานทะเบียน  
 
 
 

                                                               สิ้นสุด 
 
 
 
 

หมายเหตุ    1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย สามารถยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ขอจบได้ตั้งแต่ต้นเทอม 
                  (ภายในก าหนดการของมหาวิทยาลัย) 
                2. นักศึกษาตกค้างมีนายทะเบียนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา                   
            
 

   
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม                                                                                                               
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