
ใบคํารองขอใบรับรองผลไมสําเร็จการศึกษา 
(Request Form for Non-graduate Certificate) 

(นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ) 
(RU Students, Overseas Academic Services Center in Honor of H.M. the King) 

หลักฐานท่ีใชย่ืนขอใบรับรองผลการศึกษา 
(Required documents for applying:) 
1.  นักศึกษาสาขาวิทยบริการ ฯ ตางประเทศ  

(Overseas Academic  Services Center students) 
 ใบเสร็จคาธรรมเนียม 500.- บาท ตอ 1 ชุด 
 (Fee receipt, 500 baht per copy) 
2.  กรณีขอหนังสือรับรองคําอธิบายรายวิชาท่ีไมสําเร็จ

การศึกษา (Course description) ใหแนบ (Transcript) 
มาดวย  

 (Non-graduates requesting a certificate of course 
descriptions must attach a transcript.) 

3.  กรณีมอบฉันทะใหผูอ่ืนดําเนินการแทนใหถายสําเนาบัตร
นักศึกษาหรือบัตรประชาชนผูมอบฉันทะและผูรับมอบ        

 (If this is done by a third party, attach a copy 
each of student ID card/identification card of 
both the grantor and the grantee.) 

 
นักศึกษาจะไดรับเอกสารชากวากําหนด 

* ถาสะกดช่ือ – นามสกุล  ไมถูกตอง  ใหขอมูลผิด 
และท่ีอยูไมชัดเจน* 
(Any misspellings of name – surname or 
incorrect information and unclear address may 
delay delivery.) 

เรียน (To) นายทะเบียน (Registrar) 
                                              (เขียนดวยตัวบรรจง) (Write legibly.) 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) (Mr./Mrs./Miss) ..........................................................
นามสกุล (Surname) .........................................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student ID)    
คณะ (Faculty) ....................................................................... 
เพ่ือใช (For)  สมัครงาน (Job Application)         
 ศึกษาตอ (Further Study Application)          
 ขอทุนการศึกษา (Scholarship Application) 

มีความประสงคขอใบรับรองผลการศึกษา (Request for Transcript) 
      ภาษาอังกฤษ.......ชุด (ชุดละ  500 บาท)  
 (English version….…. copies, 500 baht per copy) 
     ภาษาไทย ........ชุด (ชุดละ  500 บาท)  
  (Thai version ……… copies, 500 baht per copy) 
  หนังสือรับรองคําอธิบายรายวิชา ............... ชุด (ชุดละ  500 บาท)  
 (Course description certificate ………….. copies, 500 baht per copy) 
วิธีการรับใบรับรองผลการศึกษา (How to collect the transcript) 
 รับเอง (By the applicant) 
 รับทางไปรษณีย (By mail) 

             จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการ (For your consideration) 

                                      ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 
 
               ผูยื่นเรื่อง (Person requesting) ..................................... 
                                       วันท่ี (Date) ....................................... 
ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได (Current Address) ……………………………..…… 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได (Tel.) ................................................................. 

ความเห็นเจาหนาท่ี (Officer’s Comments) 

ฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ (Academic Records and Official Documentation Section) สวนท่ี1 สําหรับเจาหนาท่ี (Part 1 for officer use only)  FM สวป. 10-2 (FM ARO 10-2) 

วันที่บังคับใช:  3 กรกฎาคม 2560 (Effective date:  3 July 2017)                1-1 ฉบับที่ 1 (Issue 1) 

สวนท่ี 2 สําหรับนักศึกษา (Part 2 for student only) 

ใบนัดรบั TRANSCRIPT ไมสําเรจ็การศึกษา (Collection Form for Transcript of Non-graduate Certificate) 
ใหเก็บสวนท่ี 2 ไว  สําหรับติดตอเจาหนาท่ีฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ 

(Keep this part for contact with the officer at the Academic Records and Official Documentation Section) 
กรณีไมไดรับเอกสารท่ีสงทางไปรษณีย หรือใชเปนหลักฐานการขอรับเอกสารท่ีไปรษณียสงคืน สวป. (กรณีขอรับเอกสารท่ีไปรษณียสงคืน สวป.) 

(If mail delivery failed, use this part to collect the returned mail at the Admissions and Records Office.) 

ช่ือ – สกุล (Name – Surname) .................................................................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student ID) ................................       

คณะ (Faculty) ...................................................................................    

*  ใบรบัรองผลการศึกษาท่ีไมถึงผูรับ และถูกสงคืน สวป. หากนักศกึษาไมมาตดิตอขอรับภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดสงไปรษณยีตองยื่นคํารองขอใหม 
(* Students failing to collect the undeliverable document within 30 days must resubmit.) 

    (ฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ โทร. 02-3108000 ตอ 4815, 4816 02- 3108603 หนวยรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา) (ใบรับรองผลแบบไมสําเร็จการศึกษา) 
    (Academic Records and Official Documentation Section, Tel. 02-3108000, ext. 4815, 4816, 02-3108603, Transcript Subsection) (Non-graduate Certificate) 

ฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ (Academic Records and Official Documentation Section) FM สวป. 10-2 (FM ARO 10-2) 
วันที่บังคับใช:  3 กรกฎาคม 2560 (Effective date:  3 July 2017)                1-1 ฉบับที่ 1 (Issue 1) 
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