
ค ำร้องขอใบรับรองผลกำรศึกษำของบัณฑิต (Request Form for Graduation Transcript) 

ยื่นค ำร้อง ช่อง 3 (Submit the form at window no.3) 

ยื่นรับ ช่อง 3 (Collect at window no.3) 

กรุณำมำให้ตรงตำมก ำหนดวันนัดรับ…………..……………... 
(Please come on specified date for collection.) 

  

วันที่(Date).............../เดือน (Month)................../พ.ศ. (B.E.)................. 

ช่ือ-สกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.......................................................................................................................................................................................(ตัวบรรจง) 
(First name – Surname) (Mr./Mrs./Ms./Other) ...................................................................................................................................................(Write legibly) 
 

เกิดวันท่ี(Date of Birth).............เดือน(Month).................................พ.ศ.(Year B.E.).............         
รหัสประจ าตัวนักศึกษา(Student ID Number)         คณะ(Faculty)......................................................................... 
สาขาวิชา/วิชาเอก(Field of Study/Major).............................................................................. วิชาโท(Minor)................................................................................... 
ส าเร็จการศึกษาภาค(Semester of Completion)...............ปีการศึกษา(Academic Year).................สภาอนุมัติครั้งท่ี(University Council Approved Batch No.)...............
ล าดับท่ี(Sequence No.).........................หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) (Telephone Number) (Mobile)………………………………………………………………….……………. 

ประเภทเอกสาร 
Type of document 

จ านวนเอกสารที่ต้องการ 
(Number of copies of document required) 

      *ใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript) กรณีส ำเร็จกำรศึกษำ (For graduating students) 
        1.ภำคปกติ(Regular Program)     1.1ส่วนกลาง (Main Campus)      1.2ส่วนภูมิภาค (Regional Campus) 100.- บาท (baht) 
        2.ภำคพิเศษ(Special Program)      2.1ส่วนกลาง (Main Campus)      2.2ส่วนภูมิภาค (Regional Campus)  
             นักศึกษาที่สมัครก่อนภาค 2/2560 ฉบับละ 200.-บาท (Student applying before semester 2/2560, 200 baht per copy) 
             นักศึกษาที่สมัครตั้งแตภ่าค 2/2560 ฉบับละ 100.-บาท (Student applying from semester 2/2560 onwards, 100 baht per copy) 
        3.สถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ (Institute of International Studies: IIS) ชุดละ 400.- บาท (400 baht per copy) 
        4.สำขำวิทยบริกำรต่ำงประเทศ (Overseas Academic Services Center Student) ชุดละ 500.- บาท (500 baht per copy) 

     ไทย.……..ชุด 
(In Thai……… 
copies) 

    อังกฤษ...…..ชุด 

(In English…… 
copies) 

      หนังสือรับรองค ำอธิบำยรำยวิชำ (Course Description Certificate Fee) 
        1.ภำคปกติ ชุดละ 100.-บำท (Regular Program, 100 baht per copy)      
        2.ภำคพิเศษ(Special Program)       
             นักศึกษาท่ีสมัครก่อนภาค 2/2560 ฉบับละ 200.-บาท (Student applying before semester 2/2560, 200 baht per copy) 
             นักศึกษาท่ีสมัครตั้งแต่ภาค 2/2560 ฉบับละ 100.-บาท (Student applying from semester 2/2560 onwards, 100 baht per copy) 
        3.สำขำวิทยบริกำรต่ำงประเทศ ชุดละ 500.- บาท (OASC, 500 baht per copy) 

 
    อังกฤษ .…..ชุด 

(In English…… 
copies) 

 
 
 

 ลงนำมนักศกึษำ / ผู้ด ำเนินกำรแทน.........................................................................(Student / Representative Person Requesting Signature) 

 
 
 
 

ฝ่ายประมวลผลการศกึษาและหนังสือส าคัญ (Academic Records and Official Documentation Section)                    FM สวป.10-1 (FM ARO 10-1) 
วันที่บังคับใช:้  28 พฤษภาคม 2561 (Effective date: 28 May 2018)  1-1             ฉบับที่ 2 (Issue 2) 
 

       ใบนัดรับใบรับรองผลการศึกษา (Collection Form for Transcript) 
 

       วันที่มายื่นค าร้อง (Application date)............/............./.............. 
ใบรับรองผลการศึกษา กรณีส าเร็จการศึกษา (Graduation Transcript) 
      ภาษาไทย (In Thai)  จ านวน(For)…..........ชุด (copies) 
      ภาษาอังกฤษ (In English)  จ านวน(For)…..........ชุด (copies) 

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..............................................................................................................................................................................................................(ตัวบรรจง) 
(First name – Surname) (Mr./Mrs./Ms./Other) .......................................................................................................................................................................(Write legibly) 
รหัสประจ าตัวนกัศึกษา(Student ID Number)         คณะ(Faculty)............................................................................... 
สาขาวิชา/วิชาเอก(Field of Study/Major)........................................... ส าเร็จการศึกษาภาค(Semester of Completion).....................ปีการศึกษา(Academic Year)............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ (มอืถือ) (Telephone Number) (Mobile)…………………………………………... 
หมำยเหตุ 1.กรณีรับเรื่องด้วยตนเอง ให้นักศึกษาน าหลักฐานฉบับนี้มาขอรับเอกสารใบรับรองผลการศึกษา  
             2.กรณีมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นรับแทน ให้น าหนังสอืมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผูร้ับมอบ  
และหลักฐานฉบับนี้มาขอรับเอกสารใบรับรองผลการศึกษา  ภำยใน 60 วนั หากพน้ก าหนดให้ด าเนนิการย่ืนเรือ่งใหม่ โทร 02-310-8603 หรือ 02-310-8000 ต่อ 4814-4816 (Remark: 1.For 
self-collection, the student should show this collection form to get the transcript  2.Be given to the person authorized, bring the letter of authorization with copy of ID card of 
grantor and grantee, should show this collection form to get the transcript within 60 days. If not, the student should apply again. Tel 02-310-8603 or 02-310-8000 ext. 4814-4816) 
 
 
 

ฝ่ายประมวลผลการศกึษาและหนังสือส าคัญ (Academic Records and Official Documentation Section)                    FM สวป.10-1 (FM ARO 10-1) 
วันที่บังคับใช:้  28 พฤษภาคม 2561 (Effective date: 28 May 2018)  1-1             ฉบับที่ 2 (Issue 2) 

*กรณีจัดส่งทำงไปรษณยี์  ค่าจัดส่งเอกสาร  50.- บาท (To Receive the documents by post,  
the postal fee is 50 baht) 

     นัดรับเอง  วันท่ี...................................... 
     (Collect by the applicant on date ….........................) 
     รอรับทำงไปรษณยี ์   (Receive by post) 


