
               

        NPU.R27 
(รหัส 63 เปนตนไป) 

                                   คํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

 

                    วัน ............ เดือน .....................พ.ศ. ..................   

ขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง) .............................................................................................................................................................................. 

(Mr. / Mrs. / Miss) ..................................................................................................  รหัสนักศึกษา ................................................................................. 

เกิดวันท่ี ......... เดือน  .............................   พ.ศ ................ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน .................................................เบอรโทร .............................. 

ระดับการศึกษา    ระดับ ปวช.           ระดับ ปวส.          ระดับปริญญาตรี            ระดับปริญญาโท 

คณะ ................................................. สาขาวิชา ............................................ช้ันปท่ี ........... ระยะเวลาศึกษา .......... ป  ภาค      ปกติ      พิเศษ  

มีความประสงคขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  ดังนี ้   

ประเภทหนังสือรับรอง (สําหรับนักศึกษาปจจุบนั) ดําเนินการโดย คณะ/วิทยาลัย 
คาธรรมเนียม ฉบับละ (บาท) 

อาชีวศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

   หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา                                                     ภาษาไทย       จํานวน ........ ฉบับ 

       [แนบรูปถายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ตอ 1 ชุด]                              ภาษาอังกฤษ   จํานวน ........ ฉบับ 
20 50 100 

   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                                              ภาษาไทย       จํานวน ........ ฉบับ 

       [แนบรูปถายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ตอ 1 ชุด]                              ภาษาอังกฤษ   จํานวน ........ ฉบับ 
20 50 100 

   หนังสือรับรองความประพฤติ                                                        ภาษาไทย       จํานวน ........ ฉบับ 

       [แนบรูปถายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ตอ 1 ชุด]                              ภาษาอังกฤษ   จํานวน ........ ฉบับ 
20 50 100 

   หนังสือรับรองคาดวาจะสําเรจ็การศึกษา (กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร)   ภาษาไทย    จํานวน ........ ฉบับ 

       [แนบรูปถายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ตอ 1 ชุด]                              ภาษาอังกฤษ   จํานวน ........ ฉบับ                                   
20 50 100 

   หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (กรณีเกรดออกครบทุกวิชา)       ภาษาไทย       จํานวน ........ ฉบับ 

       [แนบรูปถายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ตอ 1 ชุด]                              ภาษาอังกฤษ   จํานวน ........ ฉบับ                      
20 50 100 

   หนังสือรับรองสําเรจ็การศึกษา (กรณีรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรญิญา)     ภาษาไทย       จํานวน ........ ฉบับ 

       [ระดับ ป.ตร/ีป.โท แนบรูปถายสวมครุย ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ตอ 1 ชุด]        ภาษาอังกฤษ    จํานวน ........ ฉบับ                                      
20 50 100 

   หนังสือรับรองอืน่  ๆ ระบุ ...........................................................................................               จํานวน ........ ฉบับ       

 

ประเภทหนังสือรับรอง (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาแลว) ดําเนินการโดย กองสงเสรมิวิชาการฯ 
คาธรรมเนียม ฉบับละ (บาท) 

อาชีวศกึษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                                                ภาษาไทย       จํานวน ........ ฉบับ 

       [ ระดับ ป.ตร/ีป.โท แนบรูปถายสวมครุย ขนาด 1 น้ิว 2 รูป ตอ 1 ชุด]        ภาษาอังกฤษ   จํานวน ........ ฉบับ 
100 100 100 

   หนังสือรับรองคุณวุฒิ            ภาษาไทย  จํานวน ........ ฉบับ              ภาษาอังกฤษ   จํานวน ........ ฉบับ 

  - กรณีขอฉบับภาษาไทย ใหแนบใบแจงความเอกสารสูญหาย, สําเนาบัตรประชาชน และรูปถายสวมครุย ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 

  - กรณีขอฉบับภาษาอังกฤษ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย และรูปถายสวมครุย ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 

100 100 100 

   ใบแปล ปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร  

      [แนบสําเนาปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร ฉบับภาษาไทย และสําเนาบัตรประชาชน อยางละ 1 ใบ]  จํานวน ........ ฉบับ 
100 100 100 

   ใบแทน ปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร [แนบใบแจงความเอกสารสูญหายและสําเนาบัตรประชาชน] จํานวน ........ ฉบับ                                             100 100 100 

   หนังสือรับรองอื่น  ๆ ระบุ ...........................................................................................                จํานวน ........ ฉบับ       
   

 ลงช่ือ ...................................................................... ผูขอเอกสาร    ลงช่ือ ...................................................................... ผูรับเอกสาร     

      (...........................................................................)           (...........................................................................) 

   ........../........................../.............      ........../........................../.............      

งานการเงิน (คณะ/วิทยาลัย) งานทะเบียนและประมวลผล (คณะ/วิทยาลัย) กองกิจการนักศึกษา (คณะ/วิทยาลัย) 

ไดรับเงินคาธรรมเนียม จํานวน ............. บาท แลว 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ……….…. เลขท่ี .............. 

ลงช่ือ .............................................................. 

  (.....................................................................) 

        ........../ ........................../ ............. 

 ไดดําเนินการแลว 

 ดําเนินการไมได เพราะ ..............................

ลงช่ือ .............................................................. 

  (.....................................................................) 

        ........../ ........................../ ............. 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน : ………นาที ............ วัน 

(เฉพาะใบรับรองความประพฤติ) 

 ไดดําเนินการแลว 

 ดําเนินการไมได เพราะ .............................. 

ลงช่ือ .............................................................. 

  (.....................................................................) 

        ........../ ........................../ ............. 


