
 
 

ค ำร้องขอเอกสำรส ำคญัทำงกำรศึกษำ 
                   

           วันท่ี………..…..เดือน……………………….พ.ศ…...……….. 
 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................................... 
 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา……....................................................วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................................โทรศัพท์...................................................................  
 

ระดับการศึกษา    ระดับ ปวช.        ระดับ ปวส        ระดับปริญญาตรี          ระดับปริญญาโท     ระดับปริญญาเอก 

 

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

 

มีความประสงค์ขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา ดังน้ี  : I would like to request the following document(s)  

ประเภทรำยกำร : Item  จ ำนวน (ฉบับ) : Number (copies) 
ค่ำธรรมเนียมฉบับละ : Fee per copies 

ระดับกำรศึกษำ : Level of study 

สถำนะ : Status ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ   ปวช. ปวส. ป.ตรี บัณฑิตศึกษำ 

 นักศึกษำปัจจบุัน Current student     
       1. หนังสอืรับรองผลกำรศึกษำ Certification of Transcript  ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 50 100 

       2. หนังสอืรับรองลงทะเบียนเรียนครบตำมโครงสรำ้งหลักสูตร ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 50 100 

       3.  อื่นๆ (ระบุ) (Other: Please specify) ................................................................................. ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 50 100 

 นักศึกษำที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ Termination of student status     
       1. หนังสอืรับรองผลกำรศึกษำ Certification of Transcript  ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 50 100 

 ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ.......................... Graduation Academic year.................     
      1. ใบแสดงผลกำรศึกษำ  Transcript  ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 50 100 
      2. หนังสือรับรองส ำเร็จกำรศึกษำ  Certificate of Graduation ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 100 100 
      3. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ใบรับรองสภำฯ) อนุมตัิให้ส ำเร็จฯ (แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว)       

100 100 
             Certificate of graduation approved by university council          ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 

      4. หนังสือแปลใบประกำศนียบัตร/หนังสอืแปลปรญิญำบตัร (แนบส าเนาฉบับภาษาไทย) 
             Translation of Diploma Certificate/ Degree ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 

100 100 

      5. หนังสือแทนใบประกำศนียบตัร/หนังสอืแทนใบปริญญำบตัร (เฉพำะกรณีทีสู่ญหำย)                       
              Substitute for qualification Degree certificate/Degree  ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 

100 100 

      6. อื่นๆ (ระบุ) (Other: Please specify) 
.................................................................................... ...........ฉบับ (copies) ............ฉบับ (copies) 

100 100 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน : Financial Officer บันทึกเจ้ำหน้ำทีง่ำนทะเบียน : Registrar Officer 
 

 
 

ได้รบัค่าธรรมเนียมจ านวน..............................................แล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................... 

 

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

 

 ด าเนินการแลว้ 

 
 

 ด าเนินการไม่ได้ เพราะ.................................................................................... 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................... 

................/........................./.......................... 
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ……….........……………….นาที   .................วัน 

 

R.02 
เลขที่ใบค ำร้อง……….………..….... 
วันที่รับ........./.............../............ 
เวลำ............................................ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
Rajamangala University of Technology Isan 

Request for transcript of records or certification letter 
 Date            Month                     Year 

Student ID                        Date of Birth                                               Telephone                    

   

 

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

Faculty                              Field of study                                                      

   

 

Running Time Duration of Processing           minute         day 

 

Request processed 

 Request not processed because 

Signature 

 

Signature 

 

Fee has been paid 

 

งำนทะเบียนและประมวลผล : Registration and Processing   http://regis.rmuti.ac.th/regis/   Tel : 0 4423 3000  (2751 – 2758) 

 ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 

(ลงชื่อ).................................................................. 
 
 

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

Signature 

 

Name Mr./Mrs./Miss 

 Certificate, Diploma, 

Undergraduate       

Thai                       

English 

Graduate 


