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สวท. 18 – 01
คําร้องขอหนังสื อรับรอง / ใบรายงานผลการศึกษา
RECOMMENDATION/TRANSCRIPT REQUEST FORM
วันที/Date......... เดือน/Month ............................. พ.ศ./Year ……..

เรียน ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน/To Director of Academic Support and Registration Bureau
ข้าพเจ้า/Name นาย/นาง/นางสาว/ยศ Mr./Mrs./Miss......................................................................รหัสนักศึกษา/ Student ID ........................................
คณะ/Faculty.................................................................................................................สาขาวิชา/ Program of ...................................................................................
หลักสูตร/ Candidate’s degree in........................ภาคปกติ/ Full Time Programสมทบ/ Part Time Program เข้าปี การศึกษา/Admission Year .......................
มีความประสงค์/would like to
[ ] กรณีที /Case 1 ขอหนังสื อรับรอง/Recommendation Request  นักศึกษาปัจจุบนั /Present Student  รอสภาอนุมตั ิ (เรี ยนครบหลักสูตร
ภาคเรี ยนสุดท้าย)/Looking forward to University Council consideration(Having completed the last semester of the curriculum and waiting for the result)
เพือ/For [ ] สมัครงาน/Job Application [ ] ศึกษาต่อ/Further Study [ ] อืน ๆระบุ /Others (please specify)..................................................
พร้ อมแนบ/Attachments รู ปถ่าย (รู ปชุดนักศึกษา) ขนาดกว้าง นิว ยาว ¼ นิว/copy of 1-inch recent photos in with uniform
จํานวน/amount ..........................รู ป มาด้วยแล้ว(ชุดละ รู ป/ photo for 1 recommendation)

[ ] ภาษาไทย/Thai จํานวน/amount .......... ชุด/copies

[ ] ภาษาอังกฤษ/English จํานวน/amount .......... ชุด/copies

[ ] กรณีที /Case 2 ขอใบรายงานผลการศึกษา/Transcript Request
สถานภาพการศึกษา/Student status  สําเร็ จการศึกษา/Complete Study  ไม่สาํ เร็ จการศึกษา/Incomplete Study (ไม่ใช้รูปถ่าย)
เพือ/For [ ] สมัครงาน /Job Application [ ] ศึกษาต่อ/Further Study [ ] อืน ๆ ระบุ /Others (please specify) ..............................................
พร้ อมแนบ/Attachments รู ปถ่าย (รู ปชุดครุ ยปริ ญญา) ขนาดกว้าง นิว ยาว ¼ นิว/copy of 1-inch recent photos in graduation gown
จํานวน/amount ....... รู ป มาด้วยแล้ว(ชุดละ รู ป/ photos for 1 transcript)
ชือ-สกุลภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง)/Name-Surname in English (Printed Name)...................................................................................................................................................
วันเดือนปี เกิด (ไทย)/Date of Birth (Thai)....................................................(อังกฤษ/English)..............................................................................................................................

[ ] ภาษาไทย/ Thai จํานวน/amount .......... ชุด/copies [ ] ภาษาอังกฤษ/English จํานวน/amount .......... ชุด/copies
[ ] กรณีที 3/Case 3 ขอใบแทนหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษา/Recommendation of graduation substitute (ฉบับสภาอนุมตั ิ/University Council considerated)

ระดับปริ ญญา/Bachelor’s Degree  ระดับปวช. / ปวส. (Certificate/Diploma)
พร้ อมแนบ/Attachments รู ปถ่าย (รู ปชุดครุ ยปริ ญญา) ขนาดกว้าง นิว ยาว ¼ นิว/copy of 1-inch recent photos in graduation gown
จํานวน/amount ....... รู ป มาด้วยแล้ว(ชุดละ รู ป/ photo for 1 recommendation)
ชือ-สกุลภาษาอังกฤษ (ตัวบรรจง) /Name-Surname in English (ela Printed Name) ........................................................................................................................................
วันเดือนปี เกิด (ไทย)/Date of Birth (Thai) ........................................................................(อังกฤษ/English) ...................................................................................................

[ ] ภาษาไทย/Thai จํานวน/amount .......... ชุด/copies

[ ] ภาษาอังกฤษ/English จํานวน/amount .......... ชุด/copies

ลงชือนักศึกษา/Student’s Signature ...............................................................หมายเลขโทรศัพท์ ตดิ ต่ อ/Telephone Number............................................................................
เจ้าหน้าทีการเงิน กองคลัง/Financial Officer

[ ] ค่าหนังสื อรับรอง
...... ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็ นเงิ น ..........
[ ] ค่าใบรายงานผลการศึกษา ...... ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็ นเงิน ..........
[ ] ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ...... ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็ นเงิ น ..........
ใบเสร็จเล่มที ....................... เลขที .................
ลงนาม ................................................
....... / ......... / .........

เจ้าหน้าทีสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
Officer of Academic Support and Registration Bureau
[ ] เอกสารครบตรวจสอบแล้วถูกต้อง เลขทีรับเอกสาร..............................................................
นัดรับเอกสารวันที ....... / ......... / .........
เวลา.................................................
ลงนาม.........................................................................................................................................
[ ] พิมพ์หนังสื อรับรอง เลขที............................ ลงนาม............................................................
[ ] พิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา

ลงนาม..........................................................................
นักศึกษา/Student

รับเอกสารวันที/Received Document Date..............................................เวลา.......................
ลงนามนักศึกษา.........................................................

