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บัณฑิตวิทยาลัย / GRADUATE SCHOOL
คํารองขอหลักฐานการศึกษา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………… รหัสประจําตัว
หลักสูตร ………………………………
{ ภาคปกติ { ภาคเสาร-อาทิตย { ภาคค่ํา
โทรศัพททตี่ ิดตอสะดวก ………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………
มีความประสงคจะขอ
วันที่…….../………../………

ใบรับรอง (ฉบับละ 20 บาท)

Unofficial Transcript (ฉบับละ 10 บาท)

{ ภาษาไทย จํานวน ……….. ฉบับ
เพื่อเช็คเกรดที่ได
{ ภาษาอังกฤษ จํานวน ……….ฉบับ
{ ใบรายงานผลการศึกษาแบบไมเปนทางการ …....……….. ฉบับ
(RGS 801) การเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอไดตลอด
ระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู
(RGS 802) เคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(RGS 803, RGS 804) ศึกษาครบตามหลักสูตร แตอยูร ะหวางการ
รอสอบประมวลความรอบรู, กําลังจัดทําวิทยานิพนธ เรียนเปนภาค
สุดทาย เริ่มขอไดตั้งแตวันประกาศผลสอบของภาคนั้น
Official Transcript (ฉบับละ 50 บาท)
(RGS 805, RGS 806) ศึกษาครบตามหลักสูตร แตยังสอบไมผาน
การสอบประมวลความรอบรู, วิทยานิพนธ
เพื่อใชสมัครงานหรือศึกษาตอ
(RGS 807) รอสภาฯ อนุมัติ จะขอไดก็ตอเมื่อศึกษาครบตาม
ใบรายงานผลการศึกษาแบบเปนทางการไมผนึกซอง
หลักสูตร และทราบผลวาผานการสอบประมวลความรอบรู,
{ ภาษาไทย จํานวน ……….. ฉบับ
วิทยานิพนธแลว แตอยูระหวางการรอสภาฯอนุมัติ โดยใชรูปถายสี
{ ภาษาอังกฤษ จํานวน ……….ฉบับ
สวมชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว
ตองการใหผนึกซองเพื่อนําไปศึกษาตอตางประเทศ
(RGS 808) สําเร็จการศึกษา จะขอไดก็ตอเมื่อสภาฯ อนุมัติใหเปน
- แบบ TO WHOM IT MAY CONCERN ……….. ฉบับ
ผูสําเร็จการศึกษา โดยใชรูปถายสีสวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว
(RGS 809) ใบรับรองแทนใบปริญญาบัตรที่สูญหาย แนบใบแจง
- ระบุชื่อทีอ่ ยูของสถานที่ ที่จะไปศึกษาตอ ……….. ฉบับ
ความ และใชรูปถายสี สวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
……………………………………………………………………
(RGS 810) ใบแปลใบปริญญาบัตร แนบสําเนาปริญญาบัตร
……………………………………………………………………
(RGS 812) กําลังศึกษาเปนภาคสุดทาย ขอไดจนกวาจะเริ่มสอบ
……………………………………………………………………
ปลายภาค
(RGS 813) ศึกษาครบตามหลักสูตร กําลังรอฟงผล เรียนเปนภาค
……………………………………………………………………
สุดทาย เริ่มขอไดตั้งแตวันสอบปลายภาคของภาคนั้นจนถึงกอนวัน
……………………………………………………………………
ประกาศผลสอบของภาคนั้น
……………………………………………………………………
(RGS 814) ศึกษาครบตามหลักสูตร แตยังสอบไมผานบางวิชา ตอง
เรียนครบหลักสูตรแลว แตคะแนนเฉลี่ยสะสมยังไมถึง 3.00

สามารถเลือกวิธีการขอรับไดดังนี้
{ ขอรับดวยตนเอง
{ จัดสงทางไปรษณีย
{ แบบลงทะเบียนดวนพิเศษ (เฉพาะภายในประเทศ)
{ แบบลงทะเบียน (ตางประเทศ)

ฝายการคลัง
ไดรับเงินไวเรียบรอยแลว
{คาใบรายงานผลการศึกษา จํานวน …….. ฉบับ …….…….. บาท
{ คาใบรับรอง
จํานวน …….. ฉบับ …….…….. บาท
คาจัดสงทางไปรษณีย
{ ภายในประเทศ จํานวน 30 บาท
{ ตางประเทศ จํานวน 300 บาท
ผูรับเงิน ……………………………
วันที่…….../………../………
For English, Please turn
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บัณฑิตวิทยาลัย / GRADUATE SCHOOL

Official Transcript and Certificate

I ,Mr./Mrs./Miss ……………………………………………………………………… Student Code:
Curriculum ………………………………
{ Day
{ Sat.-Sun. { Evening Program
Contact phone number ………………………………………
Student’s Signature …………………………………………

Would like to request as follows.

CERTIFICATE (20 baht / copy)

Date …….../………../………

Unofficial Transcript (10 baht / copy)
For check grade

{ Thai version Total ………… copy(s)
{ English version Total ………… copy(s)
{ unofficial transcript Total ………… copy(s)
(RGS 801) Certificate of student status Available at all times
while studying at Bangkok University.
(RGS 802) Certificate of former student
(RGS 803, RGS 804) Having completed all the required courses
and taking a comprehensive exam /completing a thesis/
dissertation. Student enrolling in the last semester can make
Official Transcript (50 baht / copy)
a request from the day when the exam results are announced.
(RGS 805, RGS 806) Having completed all the required courses For apply a job, study
but not having passed a comprehensive exam / not having
unsealed official transcript
completed a thesis or dissertation.
{ Thai version Total ………… copy(s)
(RGS 807) Having graduated with pending approval from the
{ English version Total ………… copy(s)
Board of Trustees. Having completed all the required courses and
sealed official transcript
passed a comprehensive exam /completed a thesis or dissertation.
- TO WHOM IT MAY CONCERN Total ………… copy(s)
Submit a 2-inch color photo in formal attire.
- Official transcript with the overseas university’s address
(RGS 808) Certificate of graduation Upon approval of the Board
of Trustees only. Submit a 2-inch color photo in graduation gown.
as follows.
(RGS 809) Diploma substitute. Submit a police report of the
……………………………………………………………………
diploma loss with a 2-inch color photo in graduation gown.
……………………………………………………………………
(RGS 810) Translation of diploma (Enclose a photocopy of the
……………………………………………………………………
original.)
……………………………………………………………………
(RGS 812) Enrolling in the last semester. Students enrolling in
the last semester can make a request any time prior to the final
……………………………………………………………………
exam.
……………………………………………………………………
(RGS 813) Having completed all the program requirements
and waiting for the result. Enrolling in the last semester. The
request can be made from the first day of final exam to the day
before the exam results are announced.
(RGS 814) Failed in some of program requirements. GPA is
lower than 3.00.

2 Options for Transcript Pick-up
{ Pick up in person
{ Mailing Service
{ Express Mail Service (domestic) 30 baht
{ Registered Mail Service (international) 300 baht

Financial Affairs Office

Payment made
{ Official Transcript Total …….. copy(s) Total …….. baht
{ Certificate of graduation Total …….. copy(s) Total …….. baht
Mail Service
{Domestic Total 30 baht
{ International Total 300 baht
Cashier’s Signature ……………………………
Date …….../………../………

