
 
    ใบคํารองขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Request Form for Graduation Transcript) 

        สํานักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล (Admissions and Records Office) 
                                                                             วันท่ี (Date) ......... เดือน (Month) ....................... พ.ศ. (B.E.) ............... 

ชื่อ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ............................................................................................................................................................. (ตัวบรรจง)  

(Name – Surname) (Mr./Mrs./Miss/Other) ……………………………………………….…………………………………………….…………… (Write legibly.) 
เกิดวันท่ี (Date of Birth) ............ เดือน (Month) ................................ พ.ศ. (Year B.E.) ................  
รหัสประจําตัวนักศึกษา       คณะ .................................... สาขาวิชา/วิชาเอก .................................. 
(Student ID)          (Faculty)   (Field of Study/Major) 

สําเรจ็การศึกษาภาค ......... ปการศึกษา ............... สภาอนุมัติครั้งท่ี .............................. ลําดับท่ี ........... โทรศัพท (มือถือ) ................................ 
Semester of Completion)    (Academic Year)  (University Council Approved Batch No.)  (Sequence No.)  (Mobile Phone) 

ประเภทเอกสาร (Type of documents) จํานวนเอกสารท่ีตองการ 
(Number of copies of document required) 

 * ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) กรณีสําเร็จการศึกษา (For graduating students) 
  นักศึกษาสาขาวิทยบริการ ฯ ตางประเทศ  (Overseas Academic Services Center Student) 
      ชุดละ 500.- บาท (500 baht per copy) 

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

    อังกฤษ ........ ชุด 
       (In English …….... copies) 

 หนังสือรับรองคําอธิบายรายวิชา (Course Description Certificate)        
      นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ (Overseas Academic Services Center Student)  
          ชุดละ  500.- บาท (500 baht per copy)  

 
    อังกฤษ ........ ชุด 

        (In English ……….... copies) 

ท่ีอยูท่ีติดตอได (Current Address) บานเลขท่ี (House No.) …....… หมูท่ี (Village No.) ………. ตรอก/ซอย (Soi) ....................................................... 
ถนน (Road) ……….…….……..………… ตําบล/แขวง (Subdistrict) ....................................... อําเภอ/เขต (District) ............................................... 
จังหวัด (Province) .......................... รหัสไปรษณีย (Post Code) .................. โทรศัพท (Tel.) …………………… E-Mail …………………….…………. 
    

       นัดรับเอง      วันท่ี......../...................../................                          
       (Collect by the applicant on date ………/…………..…./……….….)  ลงนามนกัศึกษา/ผูดําเนินการแทน ..............................................   
       รอรับทางไปรษณีย (Receive by post)           (Signature of Student/Representative Requesting) 
ฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ (Academic Records and Official Documentation Section)                                                   FM  สวป. 10-A2 (FM ARO 10-A2) 
วันท่ีบังคับใช: 3 กรกฎาคม 2560 (Effective date: 3 July 2017) 1-1                                            ฉบับท่ี 1 (Volume 1) 

ใบนัดรับใบรับรองผลการศึกษา (Collection Form for Transcript) 
 

วันท่ีมายื่นคํารอง (Application date) .........../.........................../.................... 
  ใบรับรองผลการศึกษา กรณสีําเรจ็การศึกษา (Graduation Transcript)     
           ภาษาไทย (In Thai)  จํานวน (for) ................ ชุด (copies)     
           ภาษาอังกฤษ (In English)         จํานวน (for) ................ ชุด (copies) 
ชื่อ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ............................................................................................................................................................. (ตัวบรรจง)

(Name – Surname) (Mr./Mrs./Miss/Other) ……………………………………………….…………………………………………….…………… (Write legibly.)
รหัสประจําตัวนักศึกษา       คณะ ..................................... สาขาวิชา/วิชาเอก  ............................... 
(Student ID)          (Faculty)   (Field of Study/Major) 

สําเรจ็การศึกษาภาค ......... ปการศึกษา ................. สภาอนุมัติครั้งท่ี ........................... ลําดับท่ี ............. โทรศัพท (มือถือ) ............................... 
(Semester of Completion)  (Academic Year)  (University Council Approved Batch No.)  (Sequence No.)  (Mobile Phone) 

หมายเหตุ  กรณีรบัเรื่องดวยตนเอง ใหนักศึกษานําหลักฐานฉบับน้ีมาขอรับเอกสารใบรับรองผลการศกึษา ภายใน 60 วัน  
หากพนกําหนดใหดําเนินการยื่นเรือ่งใหม โทร. 02-310-8603 หรือ 02-310-8000 ตอ 4814–4816  

(Remark:  To collect in person, the student must show this collection form and collect it within 60 days. Otherwise, 
the student must resubmit. Tel. 02-310-8603 or 02-310-8000 ext. 4814–4816) 

 
 

 

 

ฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ (Academic Records and Official Documentation Section)                                                   FM  สวป. 10-A2 (FM ARO 10-A2) 
วันท่ีบังคับใช: 3 กรกฎาคม 2560 (Effective date: 3 July 2017) 1-1                                            ฉบับท่ี 1 (Volume 1) 

ย่ืนคํารอง ชอง 3 (Submit the form at window no. 3.) 

กรุณามาใหตรงตามกําหนดวันนัดรับ 
(Please come on the specified date for collection.) 

ย่ืนรับ ชอง 3 (Collect at window no. 3.) 

นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ตางประเทศ (OASC Students) 


