
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 

  



ตารางแสดงเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศกึษา 

ชื่อรายการข้อมูล เงื่อนไขในการตรวจสอบรายการข้อมูล 
YEAR ปีที่ส่งข้อมูลตามปฏิทินที่สกอ. ก าหนด ต้องไม่เป็นค่าว่าง และเป็นตัวเลขความยาว 4 

หลัก 
UNIV_ID รหัสสถานศึกษา ต้องไม่เป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 5 หลัก และมีค่าตรงกับข้อมูล

ในตาราง REF_UNIV 
CITIZEN_ID เลขประจ าตัวประชาชน ต้องไม่ว่าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณเีป็นคนไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก) 
 ต้องเป็นตัวเลขความยาว 13 หลัก และรูปแบบตรงกับเลขประจ าตัวประชาชนของ
คนไทย 
- กรณเีชื้อชาติเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีความยาว ไม่เกิน 13 ตัวอักษร 

STD_ID รหัสบัตรประจ าตัวนักศึกษา ต้องไม่เป็นค่าว่าง และความยาว ไม่เกิน 13 ตัวอักษร  
PREFIX_NAME_ID รหัสค าหน้านาม ต้องไมเ่ป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 3 หลัก และมีค่าตรงกับข้อมูล

ในตาราง REF_PREFIX_NAME 
STD_FNAME ชื่อ ต้องไมเ่ป็นค่าว่าง และมีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร 
STD_MNAME ชื่อกลาง ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หรือสามารถมีค่าเป็น “-” 

ได้ 
STD_LNAME นามสกุล ต้องไมเ่ป็นค่าว่าง และมีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร 

-  กรณเีชื้อชาติเป็นชาวต่างชาติ สามารถมีค่าเป็น “-” ได ้
GENDER_ID รหัสเพศ ต้องไมเ่ป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 1 หลัก และมีค่าตรงกับข้อมูลใน

ตาราง REF_GENDER 
BIRTHDAY วันเดือนปีเกิด ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาว 10 ตัวอักษร และเป็นรูปแบบวันที่ที่มีอยู่

จริงตามปฏิทิน (รูปแบบ 29/03/2530)  
FAC_ID รหัสคณะที่ศึกษา ต้องไม่เป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 5 หลัก และมีค่าตรงกับ

ข้อมูลในตาราง REF_FAC 
GPA เกรดเฉลี่ย ต้องไมเ่ป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง และมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.00 

และไม่เกิน 4.00 
HOUSE_ID เลขรหัสประจ าบ้าน ต้องไม่เป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 11 หลัก หรือสามารถมีค่า

เป็น “-” ได้ 
HOUSE_NUMBER เลขที่บ้าน ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร หรือสามารถมีค่าเป็น  

“-” ได้ 
HOUSEADD_NAME ชื่อหมู่บ้าน หรือ ชื่ออาคารที่พัก และหมายเลขห้องพัก ชั้นที่พักต้องไม่เป็นค่าว่าง มี

ความยาวไม่เกิน 80 ตัวอักษร หรือสามารถมีค่าเป็น “-” ได้ 
MOO หมู่ ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาวไม่เกิน 4 ตัวอักษร หรือสามารถมีค่าเป็น “-” ได้ 



ชื่อรายการข้อมูล เงื่อนไขในการตรวจสอบรายการข้อมูล 
SOI ซอย ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาวไม่เกิน 80 ตัวอักษร หรือสามารถมีค่าเป็น “-” ได้ 
STREET ถนน ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาวไม่เกิน 80 ตัวอักษร หรือสามารถมีค่าเป็น “-” ได้ 
SUB_DISTRICT_ID รหัสต าบล/แขวง ต้องไม่เป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 6 หลัก และมีค่าตรงกับ

ข้อมูลในตาราง REF_SUB_DISTRICT 
TELEPHONE หมายเลขโทรศัพท์ ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร หรือสามารถมี

ค่าเป็น “-” ได ้
ZIPCODE รหัสไปรษณีย์ ต้องไม่เป็นค่าว่าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณเีชื้อชาติไทย (มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักและรูปแบบถูกต้อง) 
 เป็นตัวเลขความยาว 5 หลัก หรือสามารถมีค่าเป็น “-” ได้ 
- กรณเีป็นชาวต่างชาติ (ไม่ใช่คนไทย) 
 มีความยาวไม่เกิน 5 ตัวอักษร หรือสามารถมีค่าเป็น “-” ได้ 

RACE_ID รหัสเชื้อชาติ ต้องไม่เป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 3 หลัก และมีค่าตรงกับข้อมูลใน
ตาราง REF_RACE 

RELIGION รหัสศาสนา ต้องไม่เป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 2 หลัก และมีค่าตรงกับข้อมูลใน
ตาราง REF_RELIGION 

EMAIL อีเมล ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร มีรูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง หรือ
สามารถมีค่าเป็น “-” ได้ (กรณีมีมากกว่า 1 อีเมลให้ใส่ ‘,’ คั่นระหว่างอีเมล) 

DATEGRADUATION วันที่สถาบันอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษา ต้องไม่เป็นค่าว่าง มีความยาว 10 ตัวอักษร 
เป็นรูปแบบวันที่ที่มีอยู่จริงตามปฏิทิน (รูปแบบ 29/03/2530) และอยู่ในช่วงปีที่จบ
การศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

CURR_ID รหัสหลักสูตรที่ศึกษา (ท่ีก าลังศึกษาปัจจุบัน) ต้องไม่เป็นค่าว่าง เป็นตัวเลขความยาว 
14 หลัก มีค่าตรงกับข้อมูลในตาราง REF_CURRICULUM  
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รายการสรุปการตรวจสอบข้อมูลของการ Import ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
รายการข้อมูลที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการ Import ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ผู้ใช้ต้องท าการแก้ไขข้อมูล

ให้ถูกต้องทุกรายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID, CITIZEN_ID และ STD_ID ทีมี่ข้อมูลมากกว่า 1 แถว คือ มีข้อมูล

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี UNIV_ID, CITIZEN_ID และ STD_ID ที่ซ้ ากันมากกว่า 1 แถว ในไฟล์ข้อมูลของผู้ใช้  

2. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID, CITIZEN_ID และ STD_ID ทีมี่ข้อมูลซ  ากันในฐานข้อมูลผู้ส าเร็จ

การศึกษา คือ ที่ไฟล์ข้อมูลของผู้ใช้ มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี UNIV_ID, CITIZEN_ID และ STD_ID ซ้ ากัน

ในฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทีเ่คย import เข้าไปก่อนหน้านี้ 

3. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่เป็นค่าว่าง คือ มีข้อมูลในชื่อรายการนั้นเป็นค่าว่าง 

เช่น สรุปรายการข้อมูล YEAR ที่เป็นค่าว่าง 

4. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่มีค่าเป็น “-” คือ ข้อมูลในชื่อรายการนั้นมีค่าเป็น “-” 

เช่น สรุปรายการข้อมูล STD_FNAME มีค่าเป็น “-” 

 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
STD_FNAME 
แสนดี 

STD_FNAME 
- 

 

5. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั งหมด คือ ข้อมูลในชื่อรายการนั้นมี

ตัวอักษรผสมอยู่ ไม่เป็นตัวเลขทั้งหมดตามท่ีก าหนด 

 เช่น สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 

 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
UNIV_ID 
01900 

UNIV_ID 
0190a หรือ - 

 

6. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับท่ีก าหนดไว้ (ความยาว) 

คือ ข้อมูลในชื่อรายการนั้นมีความยาวมากหรือน้อยกว่าความยาวที่ถูกก าหนดไว้ 

 เช่น สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (5 หลัก) 

 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
UNIV_ID 
01900 (ความยาว 5 หลักเท่านั้น) 

UNIV_ID 
0190001 (มีความยาวมากกว่า 5 หลัก) 
1901 (มีความยาวน้อยกว่า 5 หลัก) 



 

7. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 

คือ ข้อมูลในชื่อรายการนั้นมีความยาวมากกว่าความยาวที่ถูกก าหนดไว้ 

 เช่น สรุปรายการข้อมูล MOO ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (4 ตัวอักษร) 

 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
MOO 
12 (ความยาวไม่เกิน 4 ตัวอักษร) 

MOO 
11245 (ความยาวเกิน 4 ตัวอักษร) 

 

8. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง คือ ข้อมูลในชื่อรายการนั้นมี

ค่าไม่ตรงกับข้อมูลในตารางอ้างอิง  

เช่น สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
UNIV_ID 
01900 

UNIV_ID 
01903 

LEV_ID 
40 

LEV_ID 
99 

 

9. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับความเป็นจริง คือ ข้อมูลที่มีรูปแบบ

ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น วันที่ 99/09/2019 , เลขประจ าตัวประชาชน 9999999999999 เป็นต้น 

 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
BIRTHDAY 
25/01/2535 (DD/MM/YYYY) 

BIRTHDAY 
01/25/2535 
2535/01/25 
99/01/2535 

EMAIL 
benjawan@hotmail.com 

EMAIL 
benjawan@hotmailcom 

  

10. สรุปรายการข้อมูล “ชื่อรายการข้อมูล” ที่ไม่อยู่ในช่วงปีที่ส าเร็จการศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ คือ ข้อมูลวันที่ส าเร็จการศึกษาไม่อยู่ในช่วงของปีที่ส าเร็จการศึกษาที่

ก าหนดไว้ในระบบ 



 

ตัวอย่างปีท่ีส าเร็จการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 

ปีการศึกษา ระยะเวลา 
2558 01/10/2557 – 31/08/2558 
2557 01/07/2556 - 31/08/2557 

 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
25/01/2558  
02/07/2556    

01/09/2558 
20/06/2556 
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ตารางแสดงการตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของแต่ละชื่อรายการข้อมูล 
 คือ ตารางสรุปการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละรายการข้อมูล ตามหมายเลขการตรวจสอบ จากเอกสาร

หมายเลข 2 (รายการสรุปการตรวจสอบข้อมูลของการ Import ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 

ชื่อรายการข้อมูล รายการสรุปการตรวจสอบข้อมูล 
YEAR 3. สรุปรายการข้อมูล YEAR ที่เป็นค่าว่าง 

5. สรุปรายการข้อมูล YEAR ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล YEAR ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 

UNIV_ID 3. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

CITIZEN_ID 4. สรุปรายการข้อมูล CITIZEN_ID ที่มีค่าเป็น “-” 
6. สรุปรายการข้อมูล CITIZEN_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
7. สรุปรายการข้อมูล CITIZEN_ID ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
9. สรุปรายการข้อมูล CITIZEN_ID ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับความเป็นจริง 

STD_ID 1. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID, CITIZEN_ID และ STD_ID ทีม่ีข้อมูลมากกว่า 1 แถว 
2. สรุปรายการข้อมูล UNIV_ID, CITIZEN_ID และ STD_ID ทีม่ีข้อมูลซ้ ากันใน

ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. สรุปรายการข้อมูล STD_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล STD_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
7. สรุปรายการข้อมูล STD_ID ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 

PREFIX_NAME_ID 3. สรุปรายการข้อมูล PREFIX_NAME_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล PREFIX_NAME_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล PREFIX_NAME_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับท่ีก าหนดไว้ 

(ความยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล PREFIX_NAME_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

STD_FNAME 3. สรุปรายการข้อมูล STD_FNAME ที่เป็นค่าว่าง 
4. สรุปรายการข้อมูล STD_FNAME ที่มีค่าเป็น “-” 
7. สรุปรายการข้อมูล STD_FNAME ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
STD_MNAME 3. สรุปรายการข้อมูล STD_MNAME ที่เป็นค่าว่าง 
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7. สรุปรายการข้อมูล STD_MNAME ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
STD_LNAME 3. สรุปรายการข้อมูล STD_LNAME ที่เป็นค่าว่าง 

4. สรุปรายการข้อมูล STD_LNAME ที่มีค่าเป็น “-” 
7. สรุปรายการข้อมูล STD_LNAME ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
GENDER_ID 3. สรุปรายการข้อมูล GENDER_ID ที่เป็นค่าว่าง 

5. สรุปรายการข้อมูล GENDER_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล GENDER_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล GENDER_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

BIRTHDAY 3. สรุปรายการข้อมูล BIRTHDAY ที่เป็นค่าว่าง 
6. สรุปรายการข้อมูล BIRTHDAY ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
9. สรุปรายการข้อมูล BIRTHDAY ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับความเป็นจริง 

FAC_ID 3. สรุปรายการข้อมูล FAC_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล FAC_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล FAC_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล FAC_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

GPA 3. สรุปรายการข้อมูล GPA ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล GPA ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล GPA ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 
9. สรุปรายการข้อมูล GPA ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับความเป็นจริง 

HOUSE_ID 3. สรุปรายการข้อมูล HOUSE_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล HOUSE_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล HOUSE_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
HOUSE_NUMBER 3. สรุปรายการข้อมูล HOUSE_NUMBER ที่เป็นค่าว่าง 

7. สรุปรายการข้อมูล HOUSE_NUMBER ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
(ความยาว) 

HOUSEADD_NAME 3. สรุปรายการข้อมูล HOUSEADD_NAME ที่เป็นค่าว่าง 
7. สรุปรายการข้อมูล HOUSEADD_NAME ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 

(ความยาว) 
MOO 3. สรุปรายการข้อมูล MOO ที่เป็นค่าว่าง 
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7. สรุปรายการข้อมูล MOO ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 

SOI 3. สรุปรายการข้อมูล SOI ที่เป็นค่าว่าง 
7. สรุปรายการข้อมูล SOI ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 

STREET 3. สรุปรายการข้อมูล STREET ที่เป็นค่าว่าง 
7. สรุปรายการข้อมูล STREET ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 

SUB_DISTRICT_ID 3. สรุปรายการข้อมูล SUB_DISTRICT_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล SUB_DISTRICT_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล SUB_DISTRICT_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ 

(ความยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล SUB_DISTRICT_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

TELEPHONE 3. สรุปรายการข้อมูล TELEPHONE ที่เป็นค่าว่าง 
7. สรุปรายการข้อมูล TELEPHONE ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
ZIPCODE 3. สรุปรายการข้อมูล ZIPCODE ที่เป็นค่าว่าง 

5. สรุปรายการข้อมูล ZIPCODE ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล ZIPCODE ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
7. สรุปรายการข้อมูล ZIPCODE ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 

RACE_ID 3. สรุปรายการข้อมูล RACE_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล RACE_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล RACE_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล RACE_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

RELIGION_ID 3. สรุปรายการข้อมูล RELIGION_ID ที่เป็นค่าว่าง 
5. สรุปรายการข้อมูล RELIGION_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล RELIGION_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับท่ีก าหนดไว้ (ความ

ยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล RELIGION_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

EMAIL 3. สรุปรายการข้อมูล EMAIL ที่เป็นค่าว่าง 
7. สรุปรายการข้อมูล EMAIL ที่ความยาวของข้อมูลเกินกว่าที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 
9. สรุปรายการข้อมูล EMAIL ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับความเป็นจริง 

DATEGRADUATION 3. สรุปรายการข้อมูล DATEGRADUATION ที่เป็นค่าว่าง 
6. สรุปรายการข้อมูล DATEGRADUATION ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับท่ีก าหนดไว้ 

(ความยาว) 
9. สรุปรายการข้อมูล DATEGRADUATION ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับความเป็นจริง 
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10. สรุปรายการข้อมูล DATEGRADUATION ที่ไม่อยู่ในช่วงปีที่ส าเร็จการศึกษาที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
CURR_ID 3. สรุปรายการข้อมูล CURR_ID ที่เป็นค่าว่าง 

5. สรุปรายการข้อมูล CURR_ID ที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมด 
6. สรุปรายการข้อมูล CURR_ID ที่ความยาวของข้อมูลไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ (ความยาว) 
8. สรุปรายการข้อมูล CURR_ID ที่ไม่มีข้อมูลตามตารางอ้างอิง 

 


