
 บศ. 3.1 

 
แบบขอใบรับรอง 

        

มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 
              วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ………… 
เรื่อง …………………………………….. 
 

เรียน  คณบดีคณะศิลปะศาสตร 
 

 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) ……………………………………รหัสประจาํตัว ……………….. 
เปนนักศึกษาระดับ             ประกาศนียบัตร             ปริญญาโท               ปริญญาเอก 
สาขาวิชา …………………….… คณะ …………….…………….……มีความประสงค ในการขอเอกสาร  ดังนี้ 

หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา และสถานภาพนักศึกษา       จํานวน  …… ฉบับ 
 หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา            จํานวน …… ฉบับ 

หนังสือรับรองการเรียนครบหลักสูตรและกําลังรออนุมัติปริญญา  จํานวน …… ฉบับ 
ใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript)        จํานวน …… ฉบับ 

    อื่น ๆ …………………………………………………………………………………. 
จุดประสงคเพื่อ …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      ลงชื่อ …………………………….. 
                        (……………………………) 
         
หมายเหต ุ   การขอใบรบัรองทุกประเภทใหแนบรูปถาย   ขนาด 1 น้ิว     จํานวน 2 รูป/ 1 ฉบับ       ใหเขียนชื่อ
นามสกุล และรหัสประจําตัว ดานหลังรูปทุกแผน พรอมจายคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท 
 
 
 

      ลงชื่อ  ………………………………. 
              (……………………………..…) 
                           นักศึกษาเซ็นรับ 
            ------/--------/-------- 
 
                                                             



 
บศ.3.2      

 
แบบคํารองทั่วไป 

        

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
     วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ………… 
 
เร่ือง    ……………………………… 
 

เรียน    คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 

 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) ………………………………………..รหัสประจําตัว ……………….. 
เปนนักศึกษาระดับ          ประกาศนียบัตร             ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
สาขาวิชา ………………………………………..….… คณะ …………….……………………………….…     
สถานที่ทํางาน /ท่ีอยู ………………………………………………………………………………………… 
อยูบานเลขที่ ………… ……..  หมูท่ี ………   ถนน ……………………….อําเภอ……………………….. 
จังหวัด …………………………………….. รหัสไปรษณีย ……………….  โทรศัพท…………………….  
มีความประสงค  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

จุดประสงคเพื่อ ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
     ลงชื่อ …………………………….. 
                     (……………………………) 
 
 
 
                               
 



     
บศ.3.3 

 
แบบคํารองขอเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 

        

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

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

เรื่อง   ขอเสนอชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

เรียน   คณบดีคณะศิลปะศาสตร 
 

 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) …………….…………………….…รหัสประจําตัว ……………………….. 
เปนนักศึกษาระดับ           ประกาศนียบัตร            ปริญญาโท            ปริญญาเอก        
สาขาวิชา  …………………………………… คณะ ……….………………………… มีความประสงคขอเสนอชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษา       วิทยานิพนธ          การคนควาอิสระ 
เรื่อง  (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………… 
         (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………… 

1. …………………………………………. ประธานกรรมการ 
(…………………………………………) 

2. …………………………………………. กรรมการ 
(…………………………………………) 

3. …………………………………………. กรรมการ 
(…………………………………………) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ลงชื่อ  …………………………………….  

                              (………………………………….……) 
1. ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/                    3.  ความเห็น คณบดี / ผูอํานวยการกองบริการ 
    การคนควาอิสระ                เห็นชอบใหแตงตั้งได 
    …………………………………………      ไมอนุมัติ 
    ………………………………………… 
    ลงชื่อ  ……………………………….        ลงชื่อ  ……………………………….                   
              (………………………………)                         (ดร. สุชาดา   ทวีสิทธิ์)     
            ……../…………………/……….                                                ……../…………………/……         
2. ความเห็นประธานหลักสูตร                     
    …………………………………………             
    …………………………………………                                
    ลงชื่อ  ……………………………….              
                   (ดร. สุพัฒน   กูเกียรติกูล)         



                                                                                              
แบบคํารองขอสอบปองกัน 

 วิทยานิพนธ         การคนควาอิสระ 

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ………… 
 

เรื่อง    คํารองขอสอบปองกัน 
 

เรียน    คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 

 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) …………….………………………..…รหัสประจําตัว ……………………… 
เปนนักศึกษาระดับ      ปริญญาโท          ปริญญาเอก   สาขาวิชา……………………………………………… 
คณะ ………….……………….… ตั้งแตภาคการศึกษา …….. ปการศึกษา ………. รวมเปนเวลา……ภาคการศึกษาสอบ
ไดรายวิชาจํานวน ……… วิชา   รวมเปน …… …. หนวยกิต   คะแนนเฉลี่ยสะสม…………. ไดลงทะเบียนทํา 
วิทยานิพนธ      และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง  ตั้งแตวันที่ .……..… เดือน ………………..… พ.ศ…………. 
เรื่อง  (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………. 
         (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………. 

มีความประสงคจะขอสอบ    วิทยานิพนธ   การคนควาอิสระ      โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาเรียบรอยแลว  ขาพเจาจะเสนอผลงาน  และบทคัดยอตอกรรมการสอบภายใน  
วันที่  ………  เดือน …………………………. พ.ศ. …………. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ลงชื่อ  …………………………………………  

                                  (……………………….……………) 
 

1. ความเห็นของประธานกรรมการที่ปรึกษา 2. ความเห็นของประธานหลักสูตร 
   วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ    ………………………………………….. 
   …………………………………………..    ………………………………………….. 
   ………………………………………….. ลงชื่อ…………………………. 

ลงชื่อ………………………… (ดร. สุพัฒน  กูเกียรติกูล) 
(…………………………………….) ..……/………/……….. 

..……/………/………..  
3. ความเห็นของคณบดี  

  อนุมัติ  
  ไมอนุมัติ  

ลงชื่อ…………………………  
(ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ์)  

..……/………/………..  

บศ.3.7 



      

บศ.3.8 

แบบเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบ 
        

                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                        วันที่ …….. เดือน …………………… พ.ศ………… 
 

เรื่อง   เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
 

เรียน   คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 

 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)  ..........................................................  รหัสประจําตัว …......................... เปน
นักศึกษาระดับ      ประกาศนียบัตร     ปริญญาโท      ปริญญาเอก     สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ   คณะ ศิลปศาสตร..…   ไดรับอนุมัติจัดทํา       วิทยานิพนธ      การคนควาอิสระ 
ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)        ......................................................................................................................................... 
              (ภาษาอังกฤษ)  ......................................................................................................................................... 
เรียบรอยแลว     และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา     ใหทําการสอบปองกันในวันที่ …..……  เดือน 
…………..………… พ.ศ. ….....…… เวลา ………………. น.  ณ ……………………………… 
ในการนี้     งานบัณฑิตศึกษาประจําคณะ …ศิลปศาสตร.    จึงขอเสนอบุคคลตอไปนี้เปน 
คณะกรรมการสอบของนักศึกษาดังกลาว 

1. ..................................... ประธานกรรมการ 
2. ..................................... กรรมการ 
3. .....................................  กรรมการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
            ลงชื่อ ………………………………… 
          (.........................................) 

1.  ความเห็นของประธานกรรมการที่ปรึกษา            3.  ความเห็นของคณบดี                                
     ……………………………………………….                                 อนุมัติ 
     ……………………………………………….                     ไมอนุมัติ 
     ลงชื่อ  …………………………………..            ลงชื่อ …………………………………. 
                   (.....................................)                                (ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ์) 
            ……../…………………/……….                                                          ……../……………/………. 
 

2.  ความเห็นของประธานหลักสูตร                     4.  ความเห็นของรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
           ………………………………………   ………………………………….. 
   ลงชื่อ  ………………………………..                 ลงชื่อ …………………………… 
 (ดร.สุพัฒน  กูเกียรติกูล)                          (……………………………..)      
                ………./ ……………/ ………       ………./ ……………/ ……… 
 
 



 

บศ.3.10 

ใบแจงผลการสอบปองกนั 
              วิทยานิพนธ        การคนควาอิสระ 

                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                  วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ………… 
เรื่อง   ใบแจงผลการสอบปองกัน 
เรียน   คณบดีคณะศิลปศาสตร 
 คณะกรรมการสอบไดดําเนินการสอบปองกัน      วิทยานิพนธ     การคนควาอิสระ 
ของ ………………………………...............................  รหัส    ............ ...................................................... 
นักศึกษาระดับ        ปริญญาโท         ปริญญาเอก      สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ.  
คณะ ศิลปศาสตร       เมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. …….. เวลา ……………..น. 
ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)         .........................................................................................................................................              
(ภาษาอังกฤษ)              ......................................................................................................................................... 
เรียบรอยแลว  จึงขอแจงผลการสอบ  คือ  
  สอบผาน  โดยไมมีเงื่อนไข 
  สอบผาน  โดยมีเงื่อนไข คือ …………………………………………………………… 
  สอบไมผาน  เพราะ ……………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ  …………………………. ประธานกรรมการ 
      (………………………………) 
ลงชื่อ  …………………………. กรรมการ 
 (……………………………….)            
ลงชื่อ  …………………………. กรรมการ 
     (……………………………….) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   ลงชื่อ  ……………………………….   ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

                                 (…………………………………)                     
 

1. ความเห็นของประธานหลักสูตร 2. เรียน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
……………………………………………….              เพื่อโปรดทราบ 
……………………………………………….  

ลงชื่อ …………………………… ลงชื่อ …………………………… 
(ดร. สุพัฒน  กูเกียรติกูล) (ดร. สุชาดา  ทวีสิทธิ์) 
………./………../………. คณบดีคณะศิลปศาสตร 

 ………/………/………. 
 
 
 
                                                       



 

 

แบบขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
        
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ……
เรื่อง    ขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
เรียน    อธิการบดี 
 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) ……………………………………..………รหัสประจําตัว ……………
เปนนักศึกษาระดับ           ประกาศนียบัตร             ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
สาขาวิชา ………………………. คณะ ………………………… มีความประสงค ขอรักษาสถานภาพการเป
ซึ่งมีรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนแลว 

- รายวิชา             จํานวน …………….. หนวยกิต     คะแนนเฉลี่ยสะสม………
- วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ     จํานวน ……………. หนวยกิต 

2. เคาโครงวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 
      ยังไมไดรับอนุมัติ 
      ไดรับอนุมัติแลวตั้งแตวันที่ ….……. เดือน ………………………… พ.ศ. …………… 
 เหตุผลในการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา   ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
       ลงชื่อ ………………………………….
               (……………………………………

1. อาจารยที่ปรึกษา 2. ประธานหลักสูตร 3. คณบด
เห็นควรใหรักษาสถานภาพตอไป เห็นควรใหรักษาสถานภาพตอไป เห็นควรใหรักษาสถา
ไมเห็นควรใหรักษาสถานภาพ ไมเห็นควรใหรักษาสถานภาพ ไมเห็นควรใหรักษาส

   
ลงชื่อ ………………………… ลงชื่อ ………………………… ลงชื่อ ……………………
          (………………………..)           (………………………..)           (……………………
      ………/………………./………        ………/……………./………       ………/……………./

 4. นายทะเบียน 5. อธิการบดี / ผูที่ไดร
 เรียน     อธิการบดี ลงนามแลว 
       ไดตรวจสอบความถูกตองแลว   อนุมัติ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม   ไมอนุมัติ 
 ลงชื่อ ………………………… ลงชื่อ ……………………
           (………………………..)           (……………………
        ………/……………./………       ………/……………./

                                                    
บศ.3.15
…… 

…….. 

นนักศึกษา   

………… 

…. 
.. 

. 
) 

ี 
นภาพตอไป 
ถานภาพ 

…… 
…..) 

………. 
ับมอบหมาย 

…… 
…..) 

………. 



 

 

แบบขอลาพักการศึกษา 
        

         มหาวิทยาลัยอุบล
 

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

เรื่อง  ขอลาพักการศึกษา 
 

เรียน  อธิการบดี  
 

 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) …………………….……………………รหัสประจําตัว ……………
เปนนักศึกษาระดับ          ประกาศนียบัตร             ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
สาขาวิชา …………………..……..…..…… คณะ ………………..………….… มีความประสงค ขอลาพ
ภาคการศึกษา        ตน             ปลาย         ฤดูรอน      ปการศึกษา  ..…………………
เนื่องจาก    ……………………………………………………………………………………………………
พรอมนี้ไดแนบเอกสาร ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

     ลงชื่อ ………………………………………. 
                                                                                        (…………………………………….) 

1. อาจารยที่ปรึกษา 2. ประธานหลักสูตร 3. คณบด
เห็นควรใหลาพักการศึกษา เห็นควรใหลาพักการศึกษา เห็นควรใหลาพักก
ไมเห็นควรใหลาพักการศึกษา ไมเห็นควรใหลาพักการศึกษา ไมเห็นควรใหลาพ

   
ลงชื่อ ………………………… ลงชื่อ ………………………… ลงชื่อ …………………
          (………………………..)           (ดร. สุพัฒน  กูเกียรติกูล)           (ดร. สุชาดา   ทว
      ………/………………./………        ………/……………./………       ………/……………

 4.  เจาหนาที่การเงิน 5. อธิการบดี/ 
 ไดรับเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพ ลงนามแลว 
 เปนเงิน ………………… บาท   อนุมัติ 
    ไมอนุมัติ 
 ลงชื่อ ………………………… ลงชื่อ …………………
           (………………………..)           (…………………
       ………/……………./……….       ………/……………

 

** หมายเหตุ      การลาพักการศึกษาใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ยกเวนกรณีสุดวิสัยใหอธิการบดีเปนผูมีอํานา
 

บศ.3.16
ราชธานี 

……… 

……….. 

ักการศึกษา ใน
………………. 
…… 

…… 
….. 

ี 
ารศึกษา 
ักการศึกษา 

……… 
ิสิทธิ์) 
./………. 

ผูแทน 

……… 
……..) 
./………. 

จอนุมัติ                                                      


