
 

        ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
        ค าร้องขอเอกสารทางการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
Request for Transcript and Other Academic Documents for Undergraduate Student 

วันท่ี.............../.................../................. 
                                          Date               DD/MM/YY 

เรียน ผู้ช่วยนายทะเบียนประจ าวิทยาเขตศรีราชา 
To Assistant Registrar of Sriracha Campus 
       ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................................................................(ตัวบรรจง) 

Student’s name (Mr./ Mrs./ Miss.) ...................................................................................................................... .............................(Print name) 

วันเกิด............... เดือน ....................... พ.ศ. ..........................เลขประจ าตัวนิสิต ...................................................... นิสิตชั้นปีท่ี............................. 
Date of Birth                                   Student’s ID No.  Academic Level 
คณะ ....................................................รหัสสาขา...................สาขาวิชา..............................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................
Faculty                               Major Field                  Telephone Number  
มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ดังนี้ (ใส่เคร่ืองหมาย ลงใน  และ )  
 นิสิตที่อยู่ระหว่างการศึกษา  (นิสิตปัจจุบันชัน้ปีที่ 1, 2, 3 และ 4) เอกสารที่ขอได้ 2 อยา่งดังนี้ 
 1. ใบรับรองฐานะทางการศึกษา       (รูปถ่ายชุดนิสติ ขนาด 2 นิ้ว)   ไทย………….ฉบับ  อังกฤษ…………….ฉบับ 
            Certificate of Student Status          Thai         English    
 2. ใบรายงานคะแนน  (รูปถ่ายชุดนิสติ ขนาด 1 นิ้ว) (ไม่มีฉบบัภาษาไทย)  อังกฤษ…………….ฉบับ 
            Transcript             English          
 นิสิตนิสิตชั้นปสีุดท้าย ทีล่งทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรแลว้ (อยู่ระหว่างรอผลคะแนนสอบไล่) เอกสารที่ขอได้ 2 อย่างดังนี้   
 3. ใบรับรองการเรียนครบหลกัสูตร (รูปถ่ายชุดนิสติ ขนาด 2 นิ้ว)   ไทย………….ฉบับ  อังกฤษ…………….ฉบับ 
            Certificate of Academic Degree Completion          Thai         English            
 4. ใบรายงานคะแนน                   (รูปถ่ายชุดนิสติ ขนาด 1 นิ้ว)   (ไม่มีฉบบัภาษาไทย)  อังกฤษ…………….ฉบับ 
            Transcript                   English   
 นิสิตที่ย่ืนจบการศึกษา และมีคะแนนสอบไล่ออกครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว  เอกสารที่ขอได้ 2 อย่าง ดังนี้ 
 5. ใบรออนุมัติปริญญา (ระบุวนัที่จบ) (รูปถ่ายชุดนิสติ ขนาด 2 นิ้ว)  ไทย………….ฉบับ  อังกฤษ…………….ฉบับ 
      Certificate of Academic Achievement          Thai         English 

 6. ใบรายงานคะแนน (ระบุวันที่จบ) (รูปถ่ายชุดนิสติ ขนาด 1 นิ้ว) (ไม่มีฉบบัภาษาไทย)  อังกฤษ…………….ฉบับ 
            Transcript                   English   
 นิสิตที่จบการศึกษาและประกาศรายชื่อหน้าเวปฝ่ายการศึกษาว่า  “อนุมัติปริญญา” เอกสารที่ขอได้ 2 อย่างดังนี้ 
 7. ใบอนุมัติปริญญา (ระบวุันทีจ่บ) (รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด 2 นิ้ว)   ไทย………….ฉบับ  อังกฤษ…………….ฉบับ 
          Certificate of Academic Achievement                 Thai         English            
 8. ใบรายงานคะแนน (ระบุวันที่จบ) (รูปถ่ายชุดครยุ  ขนาด 1 นิ้ว)   (ไม่มีฉบบัภาษาไทย)  อังกฤษ…………….ฉบับ 
          Transcript           English 
 นิสิตที่ใช้ส าหรับเทียบโอนรายวิชา (กรณีที่ลาออก/ถูกคัดชื่อออก) เอกสารทีข่อได้ 1 อย่างดังนี้   
 9. ใบรายงานคะแนน     (รูปถ่ายใส่เสื้อเช้ิตสีขาว) ที่ไม่ใช่ชุดนิสิต ขนาด 1 น้ิว)     อังกฤษ…………….ฉบับ 
        Transcript           English 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ผ่านการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว เอกสารที่ขอได้ 3 อย่างดังนี้   
 10. ใบอนุมัติปริญญา (รูปถ่ายใส่สูท  ขนาด 2 น้ิว)   ไทย………….ฉบับ  อังกฤษ…………….ฉบับ 
           Certificate of Academic Achievement                  Thai         English 

 11. ใบรายงานคะแนน                                (รูปถ่ายใสสู่ท  ขนาด 1 น้ิว)  ไทย………….ฉบับ  อังกฤษ…………….ฉบับ 
               Transcript                Thai         English 

 12. ใบแปลปริญญาบัตร (อังกฤษ)  (รูปถ่ายใส่สูท  ขนาด 1 น้ิว)   (ไม่มีฉบบัภาษาไทย)        อังกฤษ…………….ฉบับ 
           (กรุณาแนบส าเนาใบปรญิญาบัตรพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง)                       English 
            Translation of Certificate  (Please submit this form with a copy of your certificate)       
 ค าอธิบายรายวิชา (ท าเคร่ืองหมาย / รายวิชาท่ีต้องการในส าเนาใบรายงานคะแนนพร้อมเขียนค าร้องท่ัวไป) วิชาละ 10 บาท 
      Course Description (Mark / on the courses requested in a copy of Transcript รวม …….………….วิชา  

เพ่ือ (ระบุวัตถุประสงค์) ..................................................................................................................................................................................... 
Specify reasons for the request 

        ลงนามนิสิต/ผู้ด าเนินการแทน................................................................. 
Student/person Requestin Singnature 
 
 

ยื่นค ำร้องพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมที่ช่อง และรับเอกสำรตำมใบนัดรับที่ช่อง 

เอกสารฉบับละ 20 บาท ยกเว้น ค าอธิบายรายวิชา วิชาละ 10 บาท All documents 20 baht/copy, except Course Description 10 baht/subject    
**รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน ไม่ท าสีผม ถ้าผมยาวให้รวบผม ไม่มีหนวด/เครา ไม่แต่งหน้า ไม่ใส่เครื่องประดับ ติดกระดุมคอ ติดเข็ม ไทด์สีเขียวเห็นพระพิรุณ ** 

Registrar - 2 

 

ใบเสร็จ เล่มที่/เลขที่ 

................................................ 



 


