
 
 
 

ใบค ำร้องขอรักษำสถำนภำพหลงักำรสอบปกป้อง วพ./IS/ดพ. 
 

เรียน   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับณัฑิตศึกษำ 
 
ขำ้พเจำ้  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ……………………………..………………….   เลขประจ ำตวันกัศึกษำ ………………………………… 
โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก หมำยเลข............................................................................................................................................................. 
มคีวำมประสงค์จะขอรักษำสถำนภำพหลงักำรสอบปกป้อง  วทิยำนิพนธ์  กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ  ดุษฎีนิพนธ์ ระหวำ่งรอส ำเร็จ
กำรศึกษำ ในภำคกำรศึกษำท่ี...........ปีกำรศึกษำ....................... เน่ืองจำกขำ้พเจำ้ยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมเกณฑก์ำรขอส ำเร็จกำรศึกษำในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

                        
ล ำดบัที ่ รำยกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

1 ยงัไม่ส่งรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์  
2 ยงัไม่ส่งหลกัฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนจำกวทิยำนิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์  
3 อ่ืนๆ ระบุ..........................................................................................                                                                                                    

                          
     พร้อมน้ี ขำ้พเจำ้ไดช้ ำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสถำนภำพ ดงัน้ี 
                          ปริญญำโท จ ำนวนเงิน 500 บำท 
                          ปริญญำเอก จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 
     โดยช ำระผำ่นช่องทำง ดงัน้ี 

 Pay at post (โปรแกรมด ำเนินกำร 474) 
      เลขท่ี..............................ปณ. ……………………… วนัท่ี ………….……………… 
 เงินสด ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี ….……………..….. เล่มท่ี ………..…………
วนัท่ี ……………….……………………………………………………… 
     ออกโดย  กองคลงั  มสธ.     ศูนยว์ทิยพฒันำ มสธ. 

  
                                                                                                                   ลงช่ือ …………………………………………. นกัศึกษำ 
                                                                                                                   วนัท่ี …………. / …………………………. / …………… 

                                                                                                                                                                                   ลงช่ือ...........................................ผอ.สบฑ.อนุมติั 

 
 
 

มสธ.บ 31 



 
 

1.  เลขประจ ำตวันกัศึกษำ  10  หลกั   
2.  แบบฟอร์ม 

รำยกำร เง่ือนไข ค่ำ    
ธรรม
เนียม 

โปรแกรม
ส ำหรับ 
ไปรษณีย ์

 ข้ึนทะเบียนมหำบณัฑิต บ.16 (ป.โท) กรอกแบบฟอร์ม บ.16 1,000 476 

 ข้ึนทะเบียนดุษฎีบณัฑิต บ.16 (ป.เอก) กรอกแบบฟอร์ม บ.16 3,000 476 

 ช ำระเงินเพ่ิมค่ำลงทะเบียน กรณีช ำระคร้ังแรกไม่ครบ  477 

 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (มสธ.บ15-ไทย) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 200 491 

 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (มสธ.บ15-องักฤษ) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 200 491 

 หนงัสือรับรองส ำเร็จกำรศึกษำ (มสธ.บ14)  กรณีส ำเร็จกำรศึกษำแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 100 491 

 หนงัสือรับรองครบหลกัสูตร (มสธ.บ13) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำแลว้ (กรอกแบบฟอร์ม บ.10) 100 491 

 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (มสธ.บ15-ไทย) กรณียงัไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (กรอกแบบฟอร์ม บ.29) 200 492 

 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (มสธ.บ15-องักฤษ) กรณียงัไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (กรอกแบบฟอร์ม บ.29) 200 492 

 หนงัสือรับรองสถำนภำพนกัศึกษำ กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 

 หนงัสือรับรองกำรลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 

 หนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำยตลอดหลกัสูตร กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 

 หนงัสือรับรองอ่ืนๆ (ระบุ...............................................) กรอกแบบฟอร์ม บ.29 100 492 

 เปล่ียนท่ีอยูท่ี่ใชใ้นกำรติดต่อกบัมหำวทิยำลยั บ.7 กรอกแบบฟอร์ม บ.7 100 474 

 ต่ออำยสุถำนภำพ บ.25 กรอกแบบฟอร์ม บ.25 500 474 

 ขอคืนสถำนภำพนกัศึกษำ บ.30 กรอกแบบฟอร์ม บ.30 2,000 474 

 รักษำสถำนภำพหลงัสอบปกป้องวพ/IS  บ.31 กรอกแบบฟอร์ม บ.31 500 474 

 ท ำบตัรประจ ำตวันกัศึกษำ บ.26 กรอกแบบฟอร์ม บ.26 100 474 

 ค ำร้องขอเปล่ียนค ำน ำหนำ้ช่ือ-สกลุ บ.8 กรอกแบบฟอร์ม บ.8 100 474 

 เปล่ียนแผนกำรศึกษำ บ.38 กรอกแบบฟอร์ม บ.38 500 474 

 เปล่ียนหลกัสูตร/วชิำเอก บ.9 กรอกแบบฟอร์ม บ.9 500 474 

 เปล่ียนแปลงกำรลงทะเบียนชุดวชิำ/โอนยำ้ยชุดวชิำ บ.11 กรอกแบบฟอร์ม บ.11 500 474 

 เปล่ียนประเภทนกัศึกษำทดลองเรียนเป็นสำมญั บ.33 กรอกแบบฟอร์ม บ.33 500 474 

 โอนชุดวชิำท่ีเคยศึกษำจำก มสธ. บ.19 กรอกแบบฟอร์ม บ.19                      คร้ังละ 500 474 

 ขอโอนชุดวชิำจำกโครงกำรสมัฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษำบ.19 กรอกแบบฟอร์ม บ.19                  ชุดวิชำละ 1,000 474 

 ขอโอนชุดวชิำท่ีไดรั้บกำรเทียบงำนรำยวชิำ บ.18 กรอกแบบฟอร์ม บ.18                  ชุดวิชำละ 1,000 474 

 ขอเทียบงำนรำยวชิำ/ควำมรู้/ประสบกำรณ์ บ.32 กรอกแบบฟอร์ม บ.32                      คร้ังละ 500 474 

3.  ปีกำรศึกษำ/ภำค.................................../......................................... 
4.  ช่ือ-สกลุ  นกัศึกษำ…………………………………………………………………. 
5.  จ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระ (ยอดรวมจ ำนวนเงินท่ีช ำระตำมขอ้ 2)............................................บำท 

แบบฟอร์มกำรช ำระค่ำธรรมเนียมค ำร้องระดบับัณฑติศึกษำ ผ่ำนระบบ Pay at Post 


