
 

 
 

คาํร้องขอหนงัสือรับรอง / ใบรายงานผลการศึกษา 

RECOMMENDATION/TRANSCRIPT REQUEST FORM 

สวท. 18 – 01 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

Rajamangala University of Technology 

Krungthep                                                                                                                                                                                                        

วนัท/ีDate......... เดือน/Month ............................. พ.ศ./Year …….. 

 

เรียน  ผูอ้าํนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/To Director of Academic Support and Registration Bureau 

 ขา้พเจ้า/Name นาย/นาง/นางสาว/ยศ Mr./Mrs./Miss......................................................................รหัสนักศึกษา/ Student ID ........................................ 

คณะ/Faculty.................................................................................................................สาขาวิชา/ Program of ...................................................................................

หลกัสูตร/ Candidate’s degree in........................ภาค      ปกติ/ Full Time Program      สมทบ/ Part Time Program เขา้ปีการศึกษา/Admission Year ....................... 

มีความประสงค/์would like to  

[  ] กรณีที /Case 1  ขอหนงัสือรับรอง/Recommendation Request        นักศึกษาปัจจุบนั/Present Student          รอสภาอนุมติั (เรียนครบหลกัสูตร 

ภาคเรียนสุดทา้ย)/Looking forward to University Council consideration(Having completed the last semester of the curriculum and waiting for the result) 

 เพือ/For [  ] สมคัรงาน/Job Application   [  ] ศึกษาต่อ/Further Study   [  ] อืน ๆระบุ /Others (please specify).................................................. 

                   พร้อมแนบ/Attachments รูปถ่าย (รูปชุดนกัศึกษา) ขนาดกว้าง  นิว  ยาว  ¼ นิว/copy of 1-inch recent photos in with uniform  

จาํนวน/amount ..........................รูป มาดว้ยแลว้(ชุดละ  รูป/  photo for 1 recommendation) 

 [  ] ภาษาไทย/Thai      จาํนวน/amount .......... ชุด/copies  [  ] ภาษาองักฤษ/English     จาํนวน/amount .......... ชุด/copies 

[  ] กรณีที /Case 2  ขอใบรายงานผลการศึกษา/Transcript Request        

สถานภาพการศึกษา/Student status         สาํเร็จการศึกษา/Complete Study         ไม่สาํเร็จการศึกษา/Incomplete Study (ไม่ใชรู้ปถ่าย) 

 เพือ/For [  ] สมคัรงาน /Job Application      [  ] ศึกษาต่อ/Further Study      [  ] อืน ๆ ระบุ /Others (please specify) .............................................. 

                      พร้อมแนบ/Attachments รูปถ่าย (รูปชุดครุยปริญญา) ขนาดกว้าง  นิว  ยาว  ¼ นิว/copy of 1-inch recent photos in graduation gown  

จาํนวน/amount ....... รูป มาดว้ยแลว้(ชุดละ  รูป/  photos for 1 transcript) 

                              ชือ-สกุลภาษาองักฤษ (ตวับรรจง)/Name-Surname in English (Printed Name)................................................................................................................................................... 

 วนัเดอืนปีเกดิ (ไทย)/Date of Birth (Thai)....................................................(องักฤษ/English).............................................................................................................................. 

 [  ] ภาษาไทย/ Thai   จาํนวน/amount .......... ชุด/copies  [  ] ภาษาองักฤษ/English     จาํนวน/amount .......... ชุด/copies 

[  ] กรณีท ี3/Case 3  ขอใบแทนหนงัสือรับรองการสําเร็จการศึกษา/Recommendation of graduation substitute (ฉบบัสภาอนุมติั/University Council considerated)         

ระดบัปริญญา/Bachelor’s Degree         ระดบัปวช. / ปวส. (Certificate/Diploma) 

      พร้อมแนบ/Attachments รูปถ่าย (รูปชุดครุยปริญญา) ขนาดกว้าง  นิว  ยาว  ¼ นวิ/copy of 1-inch recent photos in graduation gown  

จาํนวน/amount ....... รูป มาดว้ยแลว้(ชุดละ  รูป/  photo for 1 recommendation) 

 ชือ-สกุลภาษาองักฤษ (ตวับรรจง) /Name-Surname in English (ela Printed Name)  ........................................................................................................................................ 

 วนัเดอืนปีเกดิ (ไทย)/Date of Birth (Thai) ........................................................................(องักฤษ/English) ................................................................................................... 

 [  ] ภาษาไทย/Thai      จาํนวน/amount .......... ชุด/copies  [  ] ภาษาองักฤษ/English     จาํนวน/amount .......... ชุด/copies 

                            

    ลงชือนักศึกษา/Student’s Signature ...............................................................หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ/Telephone Number............................................................................ 

 

เจ้าหน้าทีการเงนิ กองคลงั/Financial Officer เจ้าหน้าทีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/ 

Officer of Academic Support and Registration Bureau 

[  ] ค่าหนงัสือรับรอง              ...... ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน .......... 

[  ] ค่าใบรายงานผลการศึกษา ...... ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน .......... 

[  ] ค่าใบแทนหนงัสือรับรอง ...... ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน .......... 

 

ใบเสร็จเล่มท ี....................... เลขที ................. 

ลงนาม ................................................          ....... / ......... / ......... 

[  ] เอกสารครบตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง เลขทรีับเอกสาร.............................................................. 

      นดัรับเอกสารวนัที   ....... / ......... / .........          เวลา................................................. 

ลงนาม......................................................................................................................................... 

[  ] พิมพห์นงัสือรับรอง เลขท.ี...........................  ลงนาม............................................................ 

[  ] พิมพใ์บรายงานผลการศึกษา            ลงนาม.......................................................................... 

นกัศึกษา/Student 

รับเอกสารวนัที/Received Document Date..............................................เวลา....................... 

ลงนามนกัศึกษา.........................................................  

 

  

  

  

  


