
 

                                
แบบค ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ 

 

    วันท่ี ............ เดือน ................... พ.ศ. .............. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................ นามสกุล..............................................................กลุ่มเรียน............................. 
เบอร์โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้.........................................................................Email Address............................................................................... 
เลขประจ าตัวนักศึกษา                 ระดับ    ปริญญาโท    ปริญญาเอก  อื่นๆ................................ 
หลักสตูร/สาขาวิชา................................................................................................คณะ............................................................................................... 
มีความประสงค์ ขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ เพื่อ        สมัครเรียนตอ่          สมัครงาน        อื่น ๆ ........................................................................  
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

กรณีนักศึกษำปจัจุบนั  (แนบรูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นสีฟ้า แต่งกายชดุสุภาพ ตามสากลนิยม ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป/ฉบับ ในกรณีขอใบรับรอง)  
  ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร            ภาษาไทย,,…..…,,.ฉบับ       ภาษาอังกฤษ……,,,,....ฉบับ  (กรณีเกรดออกครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตร) 
  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)         ภาษาไทย,,…..,,….ฉบับ       ภาษาอังกฤษ…….,,,,...ฉบับ         
  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา                  Ȯภาษาไทย,,…..…,,.ฉบับ       ภาษาอังกฤษ…..…,,,,..ฉบับ 
  ใบรับรองคุณวุฒิ           Ȯภาษาไทย,,..,,,,,,,,,ฉบับ       ภาษาอังกฤษ.....,,..,,...ฉบับ 
  ใบรับรองหลักสตูรประกอบการเทียบโอน ( ต่อครั้ง ) 
  บัตรแทนเข้าห้องสอบ ( ต่อรายวชิา ) .......... ฉบับ 
  คัดส าเนาเอกสารทางการศึกษา  
  อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 

กรณีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  (แนบรูปถ่ายสีชุดครยุสตีามคณะ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป/ฉบับ)  

 

  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)         ภาษาไทย……,,…ฉบับ       ภาษาอังกฤษ…,,,,...,.ฉบับ            
  ใบแปลปริญญาบัตร                        ภาษาไทย……,,…ฉบับ       ภาษาอังกฤษ……,,,,..ฉบับ 
  ใบแทนปริญญาบัตร                        ภาษาไทย……,,…ฉบับ       ภาษาอังกฤษ……,,,,..ฉบับ 
  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………………… 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

      ลงนามผู้ยื่นค าร้อง…………………………….…………..…………….. 
                              (...............................................................) 

                              ………./…………../………… 
                     

 

        
 
 
 

 

 

 

แบบฟอร์มค ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศกึษำ – ส่วนส ำหรบันักศึกษำ                 ล าดับเอกสาร...........................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/ยศ).......................................................................................นามสกุล.......................................................................กลุม่เรียน................................................ 
เลขประจ าตัวนักศกึษา                  ระดับ            ปริญญาโท          ปริญญาเอก         อื่นๆ....................................................... 
สาขาวิชา......................................................................................................................... คณะ............................................................................................................................................ 
ขอเอกสารทางการศึกษา           ใบรับรอง          ใบแสดงผลการศึกษา          ใบแปลปริญญาบัตร           อืน่ ๆ  ................................................................................................... 
 
วันนัดรับเอกสาร .............................................................       

                                    ลงนามเจ้าหน้าที่ .........................................................................    
                ( ..................................................................... ) 

            .............. / ..................... / .............. 
 

เลขรับ  สสว.บว. 04/2559 

ผู้รับ  ลงวันท่ี 

หมำยเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
2. โปรดแสดงใบเสร็จรับเงนิเมือ่ย่ืนค ารอ้งขอเอกสารทางการศกึษา 
3. สามารถขอรับเอกสารทางการศกึษาได้ หลังย่ืนค าร้องไปแล้ว 3 วนัท าการ 
4. หากไม่มารับเอกสารทางการศกึษาภายใน 30 วนั เอกสารจะถกูท าลายทิ้ง 

 
 
 
 - แนบรูปถ่ายและใบเสร็จของสถาบัน 
 - ไม่มารับเอกสารภายใน 30 วัน ถือโมฆะต้องยื่นใหม ่

วันนัดรับเอกสาร 
..................................................................................................... 
 
ลงชื่อนกัศกึษา............................................................         
                 ( ....................................................... )      .......... /………/ .……… 
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ช าระเงินค่าเอกสารที่ส านักบัญชีและการเงิน 
( ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารทางการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถาบัน ) 

ยื่นแบบค าร้องพร้อมรูปถ่ายสีที่ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 

(รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นสีฟ้า แต่งกายชุดสุภาพ ตามสากลนิยม ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป/ฉบับ) 
* *ระดับบัณฑติศึกษา หญิง/ชาย สวมชุดสูท หรือ ชุดครุย** 

 

 
 
   

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 
 

 

 
 

นักศึกษาขอรับแบบค าร้อง ที่เคาน์เตอร์บริการ ส านักส่งเสริมวิชาการ (สสว.) 
หรือ ดาวน์โหลดเอกสารในหน้าข่าวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th 

กรอกแบบค าร้องให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 

นักศึกษาตรวจสอบและรับเอกสารพร้อมลงชื่อรับเอกสาร 

ส าเร็จ 
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