
 
 

คํารองขอหนังสือรับรองและเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
 
 

 

                   

    วันที่.................เดือน.................................พ.ศ........................   
 

     

เรียน    หัวหนางานบริการการศึกษา  สํานักงานวิทยาเขตขอนแกน 
 

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

Name     (Mr./Mrs./Miss)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                
 

รหัสนักศึกษา..........................................……………...…วันท่ีเขาศึกษา...........................................วันท่ีสําเรจ็การศึกษา................................................ 
 

ระดับการศึกษา       ระดับ ปวช.      ระดับ ปวส.       ระดับปริญญาตร ี      ระดับปริญญาโท       ระดับปรญิญาเอก 
 

คณะ…....................................................................สาขาวิชา…………………...….................................…….………………………ชั้นปที่ชั้นปที่…………………………....    
 

ที่อยูปจจุบัน…....................................................................…………………...…...............................เบอรโทรศัพท……………….................................    
  

มีความประสงคขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  ดังนี ้
 

ประเภทรายการ : Item 

ภาษาไทย 

Thai 

(copies) 

ภาษาอังกฤษ 

English 

(copies) 

คาธรรมเนียมฉบบัละ : Fee per copies 

ระดบัการศึกษา : Level of study 

ปวช./ปวส. 

Certificate/Diploma 

ป.ตรี 

Undergraduate 

บัณฑิตศึกษา 

Graduate 

หนังสือรับรอง (กรณีกําลังศกึษา : Certificates)      

1. หนังสือรับรองผลการศึกษา [Certification of Transcript] 

    (ไมตองแนบรูปถาย / Not attach photo) 
..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 50 50 100 

2. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา  [Certification of Student Status]  

    (แนบรูปถาย 1 นิ้ว  / Current photo with 1x1 inch in size) 
..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 50 50 100 

3. หนังสือรับรองลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร  

   (กอน  การอนุมัตผิลการศึกษาประจําภาค)  (ไมตองแนบรูปถาย / Not attach photo) 
..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 50 50 100 

4. หนังสือรับรองจบทุกลักษณะรายวิชา 

   (หลัง  การอนุมัติผลการศึกษาประจําภาค รอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัต)ิ 

   (ไมตองแนบรูปถาย / Not attach photo) 

..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 50 50 100 

5. ใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา (Replacement of a Student Identification) 

    (ไมตองแนบรูปถาย / Not attach photo) 
..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 50 50 100 

6. หนังสือรับรองอ่ืน ๆ (ระบุ)  (Other: Please specify)  …………………………………………..………………… ..…......ฉบับ ..……...ฉบับ ……………..……… ……..…..……… ……..…… 
เอกสารสําคัญทางการศึกษา (กรณีสําเร็จการศกึษา :  Transcript of records or certificates)      

7. .ใบแสดงผลการศึกษา [Transcript] 

    (ไมตองแนบรูปถาย / Not attach photo) 
..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 50 50 100 

8. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา [Certificate of Graduation approved 

    by university council] (แนบรูปถายชุดครุย 1 นิ้ว / Current photo with 1x1 inch in size) 
..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 100 100 100 

9. ใบรับรองสําเร็จการศึกษา [Certificate of Graduation]  (ไมตองแนบรูปถาย)  ..…......ฉบับ ..……...ฉบับ 100 100 100 
10. ใบแทนใบประกาศนียบัตร [Substitute for qualification Diploma certificate]  

     (เฉพาะกรณีที่สูญหาย) (แนบรูปถายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว /Current photo with 1x1 inch in size) 
..…......ฉบับ  100   

11. ใบแทนใบปริญญาบัตร [Substitute for qualification Degree certificate]  

     (เฉพาะกรณีที่สูญหาย)  (แนบรูปถายชุดครุย 1 นิ้ว /Current photo with 1x1 inch in size) 
..…......ฉบับ   100 500 

12. ใบแปลใบประกาศนียบัตร [Translation of Diploma Certificate (English Version)  

     (ใหแนบสําเนาฉบับภาษาไทย)  (ไมตองแนบรูปถาย / Not attach photo) 
 ..……...ฉบับ 100   

13. ใบแปลใบปริญญาบัตร [Translation of Degree Certificate (English Version)  

     (ใหแนบสําเนาฉบับภาษาไทย) (ไมตองแนบรูปถาย / Not attach photo) 
 ..……...ฉบับ  100 100 

14. อื่น ๆ (ระบุ)  (Other: Please specify)   ……………………………………………….… ..…......ฉบับ ..……...ฉบับ ……………..……… ……..…..……… ……..…… 
 

  

  

เจาหนาทีก่ารเงิน : Financial Officer เจาหนาที่ทะเบียน : Registrar Officer 

        

  ไดรับชําระคาธรรมเนียมแลว   จํานวน..........................บาท 
 
 

                      ลงชื่อ.............................................................. 

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

 

   ดําเนินการแลว           ดําเนนิการไมได เพราะ.......................................................... 
 

 

                                                   ลงชื่อ.............................................................. 

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

 

RE.15 
Request Form for Certificate and Transcript of Records or Certificates 

Date             Month                        Year 

Student ID                                                  Date of Admission                                 Date of Graduation                           

Faculty                   Field of study                                                                           Class Level         
 

 Level of study               Certificate               Diploma                  Undergraduate                Master’s Degree              Doctoral Degree  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus 
 

แผนกงานสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน : http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/ Phone number : 0 4328 3709              วันทีบ่งัคับใช 11 พ.ย. 2563 

To        Head of Educational Services Khon Kaen Campus Office 

Address                                                                                                                        Phone number 
 
I would like to request the following document(s) 
 

 Request processed      Request not processed because 

Signature Signature 

Fee has been paid                                      baht 
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