
คําแนะนําสําหรับการข้ึนทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) 

1. รับเอกสารการขอขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ไดที่งานทะเบียนและประมวลผล (ตูแบบฟอรมหมายเลข 3 ลําดับที่ 
ลําดับที่ 33) 
2. คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต จํานวน 750 บาท  โดยมหาวิทยาลัยจะหักจากเงินคาประกันทรัพยสินที่ทาน 
ไดชําระเงินไวตอนขึน้ทะเบียนนกัศกึษา โดยทานจะตองกรอกขอมูลในคํารองขอถอนเงินคาประกนัของเสียหายในทรัพยสิน 
และใบสําคัญรับเงินใหมหาวิทยาลัยไวเปนหลักฐาน 
3.  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  จะแจงขาวการรับปริญญา  ทางเว็บไซตของวิทยาเขตสุราษฎรธานี และเว็บไซตของงานทะเบียนและ 
ประมวลผล  (ไมมีการสงเอกสารแจงขาวการรับปริญญาใหนักศกึษาทางไปรษณีย) ติดตามขาวรับปริญญาไดตั้งแตกลางเดือน 
สิงหาคม  ของทุกป 

........................................................................................................................................................................... 
คําชี้แจงในการกรอกเอกสาร 
1.  กรอกรายละเอียดในเอกสารทกุฉบับใหครบถวน  ถูกตอง  และชัดเจน 
2.  เอกสารใบสําคญัรับเงิน ไมตองเขียนวันที่ เดือน และพ.ศ.  ใหเขียนเฉพาะขอมูลสวนบคุคล และลงชื่อผูรับเงิน 
3.  การกรอก “ คํารองขอหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา”  ดําเนินการ  ดังนี้ 

3.1  เขียนชื่อและนามสกุลดวยตัวบรรจง  ชื่อภาษาอังกฤษสะกดใหถูกตองตามหลักการสะกดชื่อสําหรับจัดทําหนงัสือเดินทาง 
(ถามี) และตรวจสอบการสะกดชื่อภาษาอังกฤษใหถูกตองกอนสงคํารอง 

3.2  กรุณาตรวจสอบชื่อ-ชื่อสกุลภาษาไทย  ในเว็บไซต  https://sis.surat.psu.ac.th/ หากไมถูกตองกรุณาแจงในวันที่ยื่นคํารอง 
ขอขึ้นทะเบียนดวย 

3.3  วัน  เดอืน  ปเกดิ ระบตุามบัตรประชาชน  สถานทีเ่กิด ระบุตามใบแจงเกดิ หรือหนังสือเดินทาง(ถามี) 
3.4  คาใชจายสําหรับเอกสารสําคัญ กรณีขอรายการละ 1 ชุด พรอมจัดสง ประมาณ 330 บาท 

%..........................................กรุณาตดัสวนลางไวเปนหลักฐาน.................................................................... 
กําหนดรับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา 

(นักศึกษาตองเก็บเอกสารสวนนี้ไวจนกวาจะไดรับเอกสารทุกรายการท่ีขอตอมหาวิทยาลัย) 
1. ใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  (   )  ขอและรับเอง  (  )  ขอและมหาวิทยาลัยจัดสง  (   )  ไมไดขอ 

รับไดภายหลังปดภาค 1- 2  สัปดาห  (ภาค 1  เดอืนตุลาคม   ภาค 2  เดอืนมีนาคม  ภาค 3 เดอืนพฤษภาคม) 
2. ใบรับรองฯ ฉบับรอสภาอนุมัติ  (   )  ขอและรับเอง  (  )  ขอและมหาวิทยาลัยจัดสง  (   )  ไมไดขอ 

รับไดภายหลังคณะรับรองการเรียนครบตามหลักสูตร  1- 2 สัปดาห  (ภาค 1 ปลายเดือนพฤศจิกายน  ภาค 2 ปลายเดอืนเมษายน  ภาค 3 ปลายเดอืนมถิุนายน) 
3. ใบประมวลฯ ฉบับรอสภาอนุมัติ  (   )  ขอและรับเอง  (  )  ขอและมหาวิทยาลัยจัดสง  (   )  ไมไดขอ 

รับเอกสารพรอมรายการที่  2 
4.  ใบรับรองฯ ฉบับสภาอนุมัติ  (   )  ขอและรับเอง  (  )  ขอและมหาวิทยาลัยจัดสง  (   )  ไมไดขอ 

รับไดภายหลังนายกสภาลงนามในประกาศอนุมตัิใหปริญญาแลว 1-  2 สัปดาห  (ภาค 1 ปลายเดือนธันวาคม  ภาค 2 ปลายเดือนพฤษภาคม  ภาค 3 ปลายเดือนกรกฎาคม) 
5.  ใบประมวลฯ  ฉบับสภาอนุมัติ  (   )  ขอและรับเอง  (  )  ขอและมหาวิทยาลัยจัดสง  (   )  ไมไดขอ 

รับเอกสารพรอมรายการที่  4 

ตามใบเสร็จเลมที่...........................  เลขที่  ....................  ลงวันที่................................................  จํานวนเงิน.........................บาท 
หมายเหตุ  กําหนดรับเอกสารขางตนเปนการประมาณ ทั้งนี้ ยกเวน นักศึกษาที่มีปญหารายวิชาในหลักสูตร  ตองเขียนคํารอง หรือนักศึกษาที่มี 

หนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจลาชากวาเวลาที่ประมาณไว  (ตรวจสอบหนี้สินที่หองสมุด  กิจการนักศึกษา(กรณีเงินกู) 
ในเว็บระบบสารสนเทศนักศึกษา โดยดูจากการมีเลขที่ใบเสร็จในผลการลงทะเบียน  ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ  หอพักของ 
มหาวิทยาลัย)



หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2551 

ใบแจงชื่อ และนามสกุลที่ถูกตองเพื่อเขียนปริญญาบัตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

ใหเขียนช่ือและนามสกุล  ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ใหชัดเจน(นักศึกษาที่เปนทหาร/ตํารวจใหระบุช่ือยศเต็ม) 
…………………………………………………………………………………………….……………... 

ขาพเจา  …………………………………………………………………………………………….……………… 
รหัสประจําตัว…………………..……….ใครขอใหงานทะเบียนและประมวลผลจัดทําปริญญาบัตร 

o  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา  การสื่อสาร และธุรกจิ) 

ที่อยูที่สามารถติดตอกับขาพเจาโดยตรง  หลังสําเร็จการศึกษาแลว  คือ 
บานเลขที่……………………... หมูที่……….ถนน…………………………..…….ซอย………………….………... 
ตําบล………………..….อําเภอ………..……………..จังหวัด………..………………รหัสไปรษณีย…………......... 
โทรศัพท......................................................................E-mail………………………………………….……….......... 

ลงช่ือ…………………………………….....… 
วันที…่..…เดือน……………………พ.ศ………...… 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต้ังแตวันที่………………………………………………..….………………………………. 

ใบแจงชื่อ และนามสกุลที่ถูกตองเพื่อเขียนปริญญาบัตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

ใหเขียนช่ือและนามสกุล  ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ใหชัดเจน (นักศึกษาที่เปนทหาร/ตํารวจใหระบุช่ือยศเต็ม) 
…………………………………………………………………………………………….……………... 

ขาพเจา  …………………………………………………………………………………………….……………… 
รหัสประจําตัว…………………..……….ใครขอใหงานทะเบียนและประมวลผลจัดทําปริญญาบัตร 

o  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ) 

ที่อยูที่สามารถติดตอกับขาพเจาโดยตรง  หลังสําเร็จการศึกษาแลว  คือ 
บานเลขที่……………………... หมูที่……….ถนน…………………………..…….ซอย………………….………... 
ตําบล………………..….อําเภอ………..……………..จังหวัด………..………………รหัสไปรษณีย…………........ 
โทรศัพท......................................................................E-mail ……………………………………….…………........ 

ลงช่ือ……………………………………....… 
วันที…่..…เดือน……………………พ.ศ………..… 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต้ังแตวันที่………………………………………………………………….………………. 

สน. 40 

สน. 40 

นา

นา









คํารองขอถอนเงินคาประกันทรัพยสิน 
ทะเบียนและประมวลผล 

(โปรดอานคําช้ีแจงประกอบดานหลัง) 

เลขท่ีรับ....………………… 
รับวันท่ี………………….… 
เวลารับ................................ 

นักศึกษา 
วันท่ี………เดือน………………พ.ศ. ………….. 

u  เรียน  หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
ขาพเจา qนายq นางq นางสาว………...………………………………..รหัสประจําตัว……………….. 

เปนนักศึกษาคณะ………………………………..สาขา……………..……………………….……..ฐานะชั้นปท่ี…….. 
มีความประสงคขอถอนเงินคาประกันทรัพยสิน  เนื่องจากขาพเจาได 
(  )  สําเร็จการศึกษา  ภาค……./……………สภาอนุมัติปริญญาตัง้แตวันท่ี……………………………………… 
(  )  ลาออกจากสภาพการเปนนกัศกึษา  ภาค………../……….……….  (เฉพาะเจาหนาที่กรอก) 

(  )  พนสภาพจากการเปนนักศึกษา  ภาค……………../……………… 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการขอถอนเงนิคาประกนัทรัพยสินใหแกขาพเจาดวย 

ขอแสดงความนับถือ 
………………………………. 

นักศึกษา 
ทะเบียนและประมวลผล 
v เรียน  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

ไดสาํรวจหนีส้ินของนักศึกษาแลว  นักศึกษา 
(  )  ไมมีหนี้สิน 
(  )  มีหนี้สิน………………………………………………….รวมเปนเงิน……………….…….……บาท 
จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพิจารณาดาํเนนิการให qนายq นางqนางสาว…………………………………...… 

ไดถอนเงนิคาประกันทรัพยสินตอไป 
(ลงชื่อ)……………………………………… 

หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
บริหารงบประมาณ 
w เรียน  รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎรธานี 

จากการตรวจสอบหนีส้ินจากหนวยงานตาง ๆ  ปรากฏวา qนายqนางqนางสาว………..………………… 
(  )  ไมมีหนี้สิน 
(  )  มีหนี้สิน………………………………บาท (…………………….…...…………………………………….) 
เนื่องจากนักศึกษาผูนีไ้ดชาํระคาประกันของเสียหายในทรัพยสินใหแกมหาวิทยาลยัเม่ือแรกเขาเปนนักศึกษา 

จํานวน…………..บาท  จึงเห็นสมควรอนุมัติจายเงนิคาประกนัทรัพยสินใหแกนักศึกษาผูนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 
………..ขอ  8  เปนจํานวนเงิน………………….………บาท 

(ลงชื่อ)………………………………………… 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

x คําส่ัง 
q อนุมัติใหจายเงินได 

(ลงชือ่)…………….………………………………. 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎรธานี



นักศึกษา 
y  ขาพเจาq นายq นางq นางสาว………………………….…………………….รหัสนักศึกษา……………..…… 

มีความประสงครับเงินคาประกันทรัพยสนิ 
(  )  ผานบัญชีธนาคารไทยพาณชิย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาสรุาษฎรธานี 

เลขท่ีบัญชี [  ] [  ] [  ] - [  ] -  [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] -  [  ] 
ชือ่บัญช…ี……………..……………………………………………………(หามนักศึกษาปดบัญชีกอนรับเงนิ) 

ลงชื่อ……………………………………..… 
ผูขอโอนเงนิ 

(  )  เปนเงินสด  (นักศึกษารับเงินที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ) 
จํานวนเงนิ……………………………บาท (……………..…………………………………………) ตัวอักษร 

ลงชือ่…………….…………..……………… 
ผูรับเงนิ 

………………………….……….วัน/เดือน/ป 

หมายเหตุ  กรณีมอบฉนัทะใหผูอื่นรับแทน  บริหารงบประมาณจะจายเปนเช็คในนามผูมอบฉันทะเทานั้น 

คําชี้เแจงในการยื่นคํารองขอถอนเงินคาประกันทรัพยสิน 
1.  นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองเฉพาะu และy  ใหครบถวน  และถูกตองสมบูรณ 

และเขยีน ชื่อ – สกุล  ในv และw ดวย 
2.  ยื่นคํารองท่ีทะเบียนและประมวลผล 
3.  นักศึกษาติดตามการดําเนินการ  ท่ีทะเบียนและประมวลผล  และรับเงนิท่ีบริหารงบประมาณ 

สํานักงานอธกิารบดีวิทยาเขตสรุาษฎรธานี 
_______________________ 

ที่อยูที่ตดิตอไดสะดวก 
1)  หอพัก………………………………หอง………………………….โทร………………………. 
2)  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...






