
 

 

รหัสนิสิต / Student ID. ………………………………………………………………………… 

ชื่อ-นามสกุล  / Name-Surename ………………………………………………………….. 

ประเภทเอกสาร /Items 
จ านวนฉบับ 

Number of copies 

กรณีก าลังศึกษาอยู ่

1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

2. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต 
        (Certificate of Student status) 

 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

3. หนังสือรับรองภาคเรยีนสุดทา้ย (เฉพาะ ป.ตรี) 
         (Final semester guarantee) 

 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

4. หนังสือรับรองเรียนครบหลักสตูร (รอสภาอนมุัติจบ) 
         (Final semester guarantee) 

 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

5. บัตรประจ าตัวนิสิต (Student ID Card)  

6. หนังสือรับรองทางการศึกษาอ่ืนๆ  (Other) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)     

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา 

1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

กรณีส าเร็จการศึกษา 

1. ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

2. ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 
        (Degree certificate/qualification certificate) 

 

3. ใบแปลปริญญาบตัร/ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ 
        (To translate Degree certificate/qualification certificate in to English) 

 

4. หนังสือรับรองทางการศึกษาอ่ืนๆ  (Other) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นค าร้อง (Student’s signature) 
 

ได้รับช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวนเงิน……...............……………….บาท 

ลงชื่อ .....................................................เจ้าหน้าที่กองคลังและพัสด ุ(Signature for Financial Officer) 
 

 

 

รหัสนิสิต / Student ID. ………………………………………………………………………… 

ชื่อ-นามสกุล  / Name-Surename ………………………………………………………….. 

ประเภทเอกสาร /Items 
จ านวนฉบับ 

Number of copies 

กรณีก าลังศึกษาอยู ่

1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

2. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต 
        (Certificate of Student status) 

 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

3. หนังสือรับรองภาคเรยีนสุดทา้ย (เฉพาะ ป.ตรี) 
         (Final semester guarantee) 

 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

4. หนังสือรับรองเรียนครบหลักสตูร (รอสภาอนมุัติจบ) 
         (Final semester guarantee) 

 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

5. บัตรประจ าตัวนิสิต (Student ID Card)  

6. หนังสือรับรองทางการศึกษาอ่ืนๆ  (Other) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)     

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา 

1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

กรณีส าเร็จการศึกษา 

1. ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  

2. ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 
        (Degree certificate/qualification certificate) 

 

3. ใบแปลปริญญาบตัร/ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ 
        (To translate Degree certificate/qualification certificate in to English) 

 

4. หนังสือรับรองทางการศึกษาอ่ืนๆ  (Other) 
 ภาษาไทย (Thai)  

 ภาษาอังกฤษ (English)  
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ยื่นค าร้อง (Student’s signature) 
 

ได้รับช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวนเงิน……...............……………….บาท 

ลงชื่อ .....................................................เจ้าหน้าที่กองคลังและพัสด ุ(Signature for Financial Officer) 
 

 
ค าร้องขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

Request Document form 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ***หากมีความประสงค์ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  สามารถย่ืนใบแจ้งความจ านงขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ทบ.มมส 05)   
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการส่งเอกสาร 

ทบ.มมส 02  
ค าร้องขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

Request Document form 

 

 

 

 

ทบ.มมส 02 

หมายเหตุ  ***หากมีความประสงค์ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  สามารถย่ืนใบแจ้งความจ านงขอส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ทบ.มมส 05)   
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการส่งเอกสาร 


