
ค ำร้องขอเอกสำรกำรศึกษำ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
Request Form, Registrar's Office – Udon Thani Rajabhat University 

วัน เดือน  พ.ศ.  

                        date              month                        year 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
Dear    Director the Office of Academic Promotion and Registration  
 

 ข้ำพเจ้ำ ชื่อ – สกุล  (นำย/นำง/นำงสำว)            
                           Applicant name: (Mr./Mrs./Miss)             

รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ:                                                                                               หมำยเลขโทรศัพท ์     

Student Identification Number:                                                             Contact number 

คณะ Faculty     สำขำ Major       

รูปแบบกำรศึกษำ (Program of Study)    รปูแบบปกติ Regular program     ศึกษำวันเสำร์ –อำทิตย์  Part time : Sat – Sun.    

                                                                                 ศึกษำวันจันทร์ – ศุกร์ (นอกเวลำ)  Part time : Mon – Fri.      
ระดับกำรศึกษำ (Study level)      ปริญญำตรี Bachelor        ปรญิญำโท Master            ปริญญำเอก Ph.D.       ประกำศนียบัตร Diploma 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุOther, please identify            
 

มีควำมประสงค์ขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ (ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ) I would like to request for a document following:  (Filling   in tick boxes)  
 

รำยกำร  Items 
รำคำ/บำท 

Price/THB 

ภำษำ 
Language จ ำนวนเงิน 

amount ไทย 
Thai 

อังกฤษ 
English 

1.  ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ  (Transcript of record) 

1.1  ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ  current student 

1.2  เรียนครบหลักสูตร รออนุมัติ  waiting for approving graduation 

1.3  ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว เมื่อ พ.ศ. ..................   Graduated student since  ................. 

ส ำเร็จกำรศึกษำ >> แนบรูปถา่ยชุดครุย 1 นิว้  Graduated >>  Attach 1 inch photo of academic gown  

100 

   

2.  ใบรบัรองกำรเป็นนักศึกษำ (Certificate of Student Status)   

 ภำษำอังกฤษ >> แนบรูปถ่ายชุดนกัศึกษา 2 นิ้ว  English >> Attach 2 inch photo of student uniform 
20 (ป.ตรี) 

50 (บัณฑิต) 

   

3.  ใบแจ้งผลกำรเรยีนรำยเทอม (Transcript) 

     ภำคเรียนที่  Semester........................    ปีกำรศึกษำ  Academic year  ........................ 
20 (ป.ตรี) 

50 (บัณฑิต) 

   

4.  ขอรหัสผ่ำนใหม่   Request for new password 20 
   

5.  ใบยืนยันกำรลงทะเบียน Confirmation of Enrolment 20 
   

6.  ใบแปลปริญญำบัตร  Translation of Certificate 100 
   

7.  ใบรบัรองคุณวุฒิ  Certificate of Academic Achievement 

     >> แนบรูปถำ่ยชดุครุย 2 น้ิว    Attach 2 inch photo of academic gown 100 

   

8.  ใบแทนหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ กรณีสญูหำยหรือช ำรุดใช้ไม่ได้ 
8.1  ใบแทนอนุปริญญำบตัร  Replacement of Vocational Diploma 

8.2  ใบแทนประกำศนียบัตร  Replacement of Diploma  

8.3  ใบแทนปริญญำบัตร  Replacement of Graduation Certificate 

     >> แนบรูปถำ่ยชดุครุย 2 น้ิว    Attach 2 inch photo of academic gown 

   100 

   

9.  ใบรบัรองอ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 
               Other, please identify 

20 
   

 

                  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
                             Consequently I request hereby for your approval. 
 

ลำยเซ็นผู้ยื่นค ำขอ (Applicant Signature)  ……………………………………….........……..… 

                               (………………………………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวบรรจง (Name in capital letters) 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่(Staff only) 
 

รวมต้องช ำระเงิน ........................................บำท 
  Total amount                                                 THB 

ลงชื่อผู้รับค ำร้อง ................................................ 
Officer signature 

* หมำยเหตุ : นักศึกษาจะต้องยื่นแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน หลังจากนั้นท าการช าระค่าธรรมเนียม ณ ฝ่ายงานคลัง และ 
                   กลับมายื่นหลักฐานการช าระแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อยืนยันค าร้องและนัดวันรับเอกสารตามล าดับ 
 * Remark :   Student is required to submit a completed request form to the Registrar's Office and make a payment at Finance   
                          Department, then return to the Registrar's Office again to submit a receipt for confirming a request and date that your  
                          requested can be claimed. 

APR 01 


