
 

                                                                                                                                                                                                                        

หลกัเกณฑส์ ำหรับผูท้ีจ่บกำรศกึษำแลว้ไมไ่ดเ้ขำ้พิธรีบัพระรำชทำนปริญญำบตัร 
คณะบรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

______________________________________________________________ 
        ส ำหรับผู้ท่ีจบกำรศึกษำแล้วไม่ประสงค์ท่ีจะเข้ำพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตไม่ต้องมำรำยงำนตัว
ในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีฯ (วันจริง) ขอให้ไปติดต่อขอรับใบปริญญำบัตร ได้ท่ี อำคำร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6    
สำมำรถมำติดต่อขอรับใบปริญญำบัตร ได้ตั้งแต่เดือน มีนำคม 2566 เป็นต้นไป (ในวันและเวลำรำชกำร)           
โดยมีช่องทำงกำรขอรับใบปริญญำบัตร ได้ 3 ช่องทำง โดยเตรียมหลักฐำน ดังนี้ 
ชอ่งทำงที ่1 มำรับดว้ยตนเอง  
หลกัฐำนในกำรขอรบัใบปรญิญำบตัร กรณีมำรับดว้ยตนเอง เตรยีมหลกัฐำน ดงันี้ 
        1. บัตรประชำชน 
        2. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือส ำเนำใบรับรองสภำฯ หรือส ำเนำทรำนสคริปต์ (Transcript) (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
        3. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบปริญญำบัตร) 
ชอ่งทำงที ่2 ใหจ้ดัสง่ไปรษณีย ์ 
หลกัฐำนในกำรขอรบัใบปรญิญำบตัร กรณีใหจ้ดัส่งไปรษณีย์  
   (เฉพำะกรณีให้จัดส่งไปรษณีย์ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ให้บัณฑิตส่งเอกสำร  
        1. ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
        2. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือส ำเนำใบรับรองสภำฯ หรือส ำเนำทรำนสคริปต์ (Transcript) (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
        3. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบปริญญำบัตร) (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
        4. ซองกันกระแทก (ซองใหญ่) ติดแสตมป์ จ ำนวน 42 บำท เขียนจ่ำหน้ำซองถึงตนเองให้ชัดเจน  
            (เพ่ือส่งใบปริญญำบัตรกลับ)  
   จำกนั้นน ำเอกสำรท้ังหมดใส่ซอง แล้วส่งมำยัง (จ่ำหน้ำซองดังนี้) 

หนว่ยปรญิญำบตัรและตรวจสอบวฒุบิตัร 
หวัหนำ้ฝำ่ยประมวลผลกำรศกึษำและหนงัสอืส ำคญั มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

อำคำร สวป.ชัน้ 1 ชอ่ง 6  
หวัหมำก บำงกะป ิ 
กรุงเทพฯ 10240    

ชอ่งทำงที ่3 ใหบ้คุคลอืน่ท ำกำรแทน  
หลกัฐำนในกำรขอรบัใบปรญิญำบตัร กรณีใหบ้คุคลอืน่ท ำกำรแทน เตรยีมหลกัฐำน ดงันี้ 
        1. หนังสือมอบอ ำนำจ  
        2. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ อย่ำงละ 1 ฉบับ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
        3. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือส ำเนำใบรับรองสภำฯ หรือส ำเนำทรำนสคริปต์ (Transcript) (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) 
        4. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบปริญญำบัตร) (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

บัณฑิตมีขอ้สงสยัสอบถำมไดท้ี ่โทรศัพท ์0-2310-8604, 0-2310-8000 ต่อ 4817 (วนัและเวลำรำชกำร) 
หรือ 061–3908259 (เวลำ 08.30–20.00 น.) 



หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ ....................................................................................................... อำย ุ......................... ปี 
เชื้อชำติ ...................... สญัชำติ .......................... อยู่บำ้นเลขท่ี ............................. ตรอก/ซอย ................................................. 
ถนน .............................................. หมู่ท่ี ............ แขวง/ต ำบล ........................................ เขต/อ ำเภอ ...................................... 
จังหวัด ..............................................   
 ได้มอบอ ำนำจให้ ........................................... ................................................................................. อำย ุ................... ปี 
เชื้อชำติ ..................... สัญชำติ .......................... อยู่บ้ำนเลขท่ี .. ............................ ตรอก/ซอย ................................................. 
ถนน .............................................. หมู่ท่ี ............ แขวง/ต ำบล ........................................ เขต/อ ำเภอ ...................................... 
จังหวัด ..............................................  
เป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำร ................................................................................... ................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... แทนข้ำพเจำ้จนเสร็จ 
 กำรกำรใดที่ ............................................................................... ผู้รับ มอบอ ำนำจได้กระท ำไปตำมหนังสือมอบอ ำนำจ
ฉบับนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้กระท ำเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
      ลงชื่อ ................................................................. ผู้มอบอ ำนำจ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 
             
                ลงชื่อ ................................................................. ผู้รบัมอบอ ำนำจ  

                                                                        ลงชื่อ ................................................................................ พยำน  

                                                                        ลงชื่อ ................................................................................ พยำน  

 

บตัรประจ ำตวัของผูม้อบอ ำนำจ 
เลขที่ .......................................................................................  
บ้ำนเลขท่ี ............................ หมู่ที่ ......................................... 
ตรอก/ซอย ............................................................................. 
ถนน ........................................................................................  
แขวง/ต ำบล ............................................................................ 
เขต/อ ำเภอ ............................................................................. 
จังหวัด ....................................................................................  
ออกให้ ณ วันที่ ....................................................................... 

บตัรประจ ำตวัของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
เลขที่ .......................................................................................  
บ้ำนเลขท่ี ............................ หมู่ที่ ......................................... 
ตรอก/ซอย ............................................................................. 
ถนน ........................................................................................  
แขวง/ต ำบล ............................................................................ 
เขต/อ ำเภอ ............................................................................. 
จังหวัด .................................................................................. .. 
ออกให้ ณ วันที่ ....................................................................... 

 

 

 

หนว่ยปริญญำบตัรและตรวจสอบวฒุบิตัร มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง อำคำร สวป. ชัน้ 1 ช่อง 6  
โทร. 0-2310-8604, 0-2310-8000 ต่อ 4817 (วันเวลำรำชกำร) 

                        เอกสำรทีต่้องแนบ 
     1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร 

ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
     2. ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ ส ำเนำใบรับรองสภำฯ 
หรือหรือส ำเนำทรำนสคริปต์ (Transcript)  

 


