
แก้ไขแบบฟอร์ม 25 ก.พ. 2562 
งานทะเบียนและประมวลผล 

กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ค ำร้องขอเอกสำรกำรศึกษำส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี 
Request for Transcript and Other Academic Documents for Undergraduate Student 
 

เรียน ผู้อ านวยการกองบริหารวิชาการและนสิิต      วันที่ .........../............../......……    
To Director of Academic Administration and Student Affairs Division   Date   DD /   MM   / YY 
 

นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................................. (ตัวบรรจง) 
 

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

วันเกิด...................................................  รหัสประจ าตัวนิสิต         นิสิตชัน้ปีที่ ................................... 
Date of Birth             Student’s ID No.                                 Academic Level 
คณะ................................................... สาขาวิชา..................................................................... หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
Faculty         Major Field            Telephone Number  
 

 

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

ทั้งนี้ได้แนบรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว มำด้วยแล้ว จ ำนวน .................................. รูป 
 

       ลงนามนสิิต/ผู้ด าเนินการแทน............................................................ 
       Student/Person Requesting Signature 
 
 
 
 

 
แก้ไขแบบฟอร์ม 5 พ.ย. 2561 

งำนทะเบียนและประมวลผล 

          

ประเภทเอกสาร 
Items 

จ านวนเอกสารท่ีตอ้งการ 
Number of copies that you request 

*       ใบรายงานคะแนน (Transcript)           นิสิตปัจจุบัน         Current Student 
                                                            ส ำเร็จกำรศึกษำ    Graduated 
                                                            ผู้เคยขอเทียบโอน  Transferred 

        
     ไทย................. 
Thai                                                    

       
    อังกฤษ ............... 
English                                                    

*       ใบรับรองฐานะการศึกษา   
  Certificate of Student Status 

     ไทย................. 
Thai                                                  

     อังกฤษ ............. 
English                                                    

*       ใบรับรองการเรียนครบหลกัสูตร 
  Certificate of Academic Degree Completion 

     ไทย................. 
Thai                                                  

     อังกฤษ ............. 
English                                                    

*       ใบรออนุมัติปรญิญา 
 Certificate of Academic Achievement (pending the approval of University Council) 

     ไทย................. 
Thai                                                  

     อังกฤษ ............. 
English                                                    

*       ใบอนุมตัิปริญญา 
  Certificate of Academic Achievement 

     ไทย................. 
Thai                                                  

     อังกฤษ ............. 
English                                                    

*       ใบแปลปริญญาบัตร (กรุณาแนบส าเนาปริญญาบตัรพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง)  
   Translation of Certificate ( Please submit this form with a copy of your certificate) 

     อังกฤษ ............. 
English                                                    

         หนังสือน า (กรุณาแนบท่ีอยู่ของหนังสอืน าด้านหลังค ารอ้ง) 
   Letter of content ( Please attach the mailing address on the back of this form) 

     อังกฤษ ............. 
English                                                    

ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว 
จ ำนวน .......................................... บำท 
ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่............... 
ลงนาม..................................เจ้าหน้าท่ี 
(............................................................) 
 ................./...................../................... 

วันที่ยื่นค ารอ้ง  
วันที่.....……..…...../..………....………/……..………… 
เวลำ........................................................................ 
ลงนาม.....................................นิสิต/ผู้ยืน่ค าร้อง 
ก ำหนดรับเอกสำรวันที่............../.............../........... 
เวลำ........................................................................ 
ลงนาม..............................................ผู้รับค าร้อง 

วันที่รับเอกสาร  
ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกตอ้งและไดรั้บเอกสำรแล้ว 
วันที่.................../....................../...................... 
เวลำ..................................................................... 
ลงนาม........................................................ผู้รับ 
(.............................................................................) 

*ใช้รูปถ่ำย 1 นิ้ว ต่อเอกสำร 1 ฉบับ (นสิิตปัจจุบัน ใช้รูปถำ่ยนิสิต, ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ใช้รูปถ่ำยชุดสภุำพ) 
Attach a 1” photograph to each copy of a request (Current students use student photo, Graduated use formal photo) 

รูปถ่ำยต้องไม่เกิน 6 เดือน (Photo must not be taken over 6 months old)  
พิมพ์บนกระดำษที่ใช้ส ำหรับกำรถ่ำยรูปที่มีคุณภำพดี มองเห็นใบหน้ำทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตำ หมวก หรือผำ้คลุมศีรษะใดๆ)   อย่ำงไรก็ตำม มหำวิทยำลยั

ยังคงอนุญำตให้ผู้ยื่นสำมำรถใส่ผ้ำคลุมผมทำงศำสนำได้ 
** ฉำกหลังเป็นสีเข้ม (ฟ้ำ หรือ น้ ำเงิน) ที่สำมำรถท ำให้มองเห็นใบหนำ้ได้ชัดเจน 

 


