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5. แนบสำเนา บว 412 ฉบับที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 6. ให้ส่งเอกสารกับบัณฑิตวิทยาลัยที่ gradacademic@g.swu.ac.th  ระบุหัวข้อ :  ขอส่งเอกสารผลงานตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษา 
( ชื่อ-สกุลนิสิต, รหัสประจำตัวนิสิต) 
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1.ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการนำเสนอผลงานวิชาการ  2. หน้าปก   3. สารบัญ  4. รายชื่อกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Full text) 
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  ผ่านการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) แล้ว และมีการตรวจสอบ  
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จะตีพิมพ์ในวารสาร / สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ช่ือ........................................................................................................... 

  ฉบับท่ี................................ปีที่........................วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ.................................... 

  เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยบทความฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับ
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