(สงเอกสารโดยใชหนานี้เปนหนาแรก)

*ตําแหนงเย็บซองใสรปู *
กรุณาตัดกรอบขาว
ออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัตินักศึกษา

ติดรูปถาย
๓ × ๔ซม.

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.)
ระดับ□ ปริญญาตรี ๕ ป □ปริญญาตรี ๔ ป □ ปริญญาตรี ๒ ป ( หลังอนุปริญญา )
นักศึกษาภาค□ปกติ □ กศ.พบ. รุนที่ ....... สาขาวิชา .......................................................................................................................หมูท.ี่ ...............
คณะ .............................................................................รหัสนักศึกษา ...................................... อาจารยที่ปรึกษา .............................................................
ชื่อนักศึกษาภาษาไทย (นาย , นาง , นางสาว , ยศเขียนเต็ม ) .............................................................................................................................................
ชื่อนักศึกษาภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพใหญ ( Mr., Mrs. ,Miss , ………..) ...........................................................................................................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
เชื้อชาติ ........................... สัญชาติ ............................ ศาสนา ................................... วัน เดือน ป เกิด ..........................................................................
สถานภาพ โสด สมรส หยา อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................................................
ปจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................................................................................รายได.............................................บาท/เดือน
สถานที่ทํางาน ....................................................................... ถนน ....................................................... ตําบล / แขวง ...................................................
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย
เกิดที่บานเลขที่ .............................................................. หมูที่ ................. ตําบล / แขวง .................................................................................................
อําเภอ / เขต ...........................................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย
ชื่อบิดา ...................................... มีชีวิต ถึงแกกรรม อาชีพ .........................................รายได.....................บาท/เดือน
ที่อยูของบิดา ....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อมารดา .............................................................. มีชีวิต ถึงแกกรรม อาชีพ ........................................................รายได.....................บาท/เดือน
ที่อยูมารดา .........................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบันของนักศึกษา บานเลขที่ .............................. หมูที่ ................. ตําบล / แขวง ..............................................................................................
อําเภอ / เขต ......................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย
อีเมล.............................................
โทรศัพทที่บาน......................................................โทรศัพทที่ทํางาน.....................................................โทรศัพทมือถือ........................................................
ประวัติการศึกษา
วุฒิสูงสุดกอนเขาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร .......................................... สาขาวิชา .....................................................................................
จากสถานศึกษา ......................................................................................................... ตําบล / แขวง ................................................................................
เขต / อําเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................... เมื่อป พ.ศ. ........................................................................
ลงชื่อ ........................................................................................... นักศึกษา

-๑-

แบบ พน. ๑๘
ผูรับ

เลขที่รบั เรื่อง

วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอสําเร็จการศึกษา
เรื่อง ขอสําเร็จการศึกษา

วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ....................

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่สงมาดวย

๑. รูปถายขนาด ๓ × ๔ ซม. (๑ นิ้วครึ่ง) จํานวน ๔ ใบ (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกใบ)ตัดกรอบขาวออกทุกใบ
๒. สําเนาใบแสดงผลการเรียนตามวุฒิการศึกษาเดิม (เฉพาะผูเ รียนระดับปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญา)
๓. หลักฐานอื่น ๆ (เชน คํารองขอเทียบโอน , ขอยกเวนหนวยกิต(เรียนฟรี) ใบเสร็จรักษาสภาพ หลักฐานการเปลีย่ น
ชื่อ – สกุล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)

ดวยขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, ยศเขียนเต็ม ) ................................................................ รหัสประจําตัว ..............................................
นักศึกษา □ภาคปกติ □ภาค กศ.พบ. รุน / ป ...... สาขาวิชา ............................................................................... หมูที่ ……. หลักสูตร ........ป
ระดับ ค.บ. สถ.บ. บธ.บ.  บช.บ. รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ. ศศ.บ. ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.  ทล.บ.
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา(สวนนี้หากไมทราบขอมูลชัดเจน ไมตองกรอก)
๑. ขาพเจาเริ่มเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ..................... / ............................
๒. วุฒิเดิมของขาพเจา .......................................... จากสถานศึกษา .................................................. เมื่อ พ.ศ. .................
จึง เรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา ทั้ งนี้ ขอรับ รองว า ข อความข า งตน เป นความจริ ง และข า พเจ า จะยอมรับ และปฏิ บั ติต ามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................ ผูยื่นคํารอง
( ...................................................................... )
ไดตรวจสอบแลววาเปนความจริงตามที่นักศึกษาไดแจงขอสําเร็จการศึกษา
ลงชื่อ ............................................................... อาจารยที่ปรึกษา
( .............................................................. )

หมายเหตุ
๑. ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาอยางชา๑เดือน กอนกําหนดสอบปลายภาคสําหรับผูที่จบการศึกษาพรอมกันทั้งหมู
แตหากเปนนักศึกษาตกคางหรือจบกอน ใหรอจนผลการเรียนครบแลวจึงสงเอกสาร
๒. ถามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล ยศ. ใหแจงงานทะเบียนและประมวลผล พรอมทั้งนําหลักฐานการเปลี่ยนขอมูลแนบดวย

กรุณากรอกรายละเอียดหนาหลังดวย

