
           F-REO-017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
         แกไขคร้ังที่ 4 Mahanakorn  University  of  Technology 

 (คํารอง ขอเอกสารหลักฐานการศึกษา สําหรับสํานักทะเบียน) 

  วันท่ียื่นคํารอง             /              /                                                คํารองเลขท่ี          

ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล)       รหัสประจําตัวนักศึกษา                              
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr./Mrs./Ms.                                          หมายเลขโทรติดตอ                            

เขียนตัวพิมพใหญและตองใหตรงกับเอกสารสําคัญอ่ืน เชน พาสปอรต เปนตน)                                     (
ขอมูลนักศึกษา   
 ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท    ระดับปริญญาเอก 
 คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะบริหารธุรกจิ    คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะสัตวแพทยศาสตร  
 บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตร                                              สาขาวิชา                                  สาขายอย(ถามี)                 

   มีความประสงคขอรับ  
ใบรับรองความเปนนักศึกษา    ภาษาไทย          ฉบับ   ภาษาอังกฤษ          1. ฉบับ    

2. ขอเอกสารคําอธิบายรายวิชาเรียน (Course Description)          แผน  
3. ใบรับรองรายวิชาท่ีลงทะเบียนและคาใชจาย          ฉบับ     กรณีนําเอกสารมาเอง 

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)            กําลังศึกษา    อยูระหวางรอการอนุมัติจากสภาฯ  สําเร็จการศึกษา   4. 
         ภาษาไทย          ฉบับ   ภาษาอังกฤษ  ฉบับ 

ใบรับรอง (กรณี ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแลว)                    อยูระหวางรอการอนุมัติจากสภาฯ  สําเร็จการศึกษา   5. 
         ภาษาไทย          ฉบับ   ภาษาอังกฤษ        ฉบับ *เกียรตินิยมอันดับท่ี               (ถามี) 
6. ใบแปลใบปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ          ฉบับ    
7. คัดสําเนาใบปริญญาบัตร          ฉบับ                          หมายเหตุ  ตองการใสขอมูลเพิ่มเติมในใบรับรอง กรุณา แจงเจาหนาท่ี 

        

        ลงชื่อผูยื่นคํารอง      
เจาหนาที่สํานักทะเบียน เจาหนาท่ีสํานักบญัชีและการเงิน รับเอกสารและตรวจสอบความถูกตองแลว 

คาธรรมเนียมทั้งส้ิน           บาท ใบเสร็จรับเงิน  เลขที่       
กําหนดรับวันที่                /             /                   เลมที่        ชื่อผูรับ     
ลงชื่อ ผูรับเร่ือง     ลงชื่อ       วันที่                /             /            

…………………………………………………………………………………………………… 
           F-REO-017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

         แกไขคร้ังที่ 4 Mahanakorn  University  of  Technology 
 (คํารอง ขอเอกสารหลักฐานการศึกษา สําหรับนักศึกษา) 

  

ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล)      รหัสประจําตัวนักศึกษา              
   มีความประสงคขอรับ  

1. ใบรับรองความเปนนักศึกษา    ภาษาไทย          ฉบับ   ภาษาอังกฤษ          ฉบับ    
2. ขอเอกสารคําอธิบายรายวิชาเรยีน (Course Description)          แผน  
3. ใบรับรองรายวิชาที่ลงทะเบียนและคาใชจาย          ฉบับ     กรณีนําเอกสารมาเอง 
4. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)            กําลังศึกษา    อยูระหวางรอการอนมุัติจากสภาฯ  สําเร็จการศึกษา   
      ภาษาไทย          ฉบับ   ภาษาอังกฤษ  ฉบับ 
5. ใบรับรอง (กรณี ข้ึนทะเบียนบณัฑิตแลว)  อยูระหวางรอการอนมุัติจากสภาฯ  สําเร็จการศึกษา   
      ภาษาไทย          ฉบับ    ภาษาอังกฤษ        ฉบับ *เกียรตินิยมอันดับที่               (ถามี) 
6. ใบแปลใบปรญิญาบัตรภาษาอังกฤษ          ฉบับ    
7. คัดสําเนาใบปริญญาบัตร          ฉบับ                          หมายเหต ุ ตองการใสขอมูลเพิม่เติมในใบรบัรอง กรุณา แจงเจาหนาที ่   

   

กําหนดรับวันท่ี            /            /              ลงชื่อผูรับคํารอง                      
   หมายเหต ุ โปรดอานคําอธิบายดานหลัง                     วนัท่ี               /                  /               



   
 

คําอธิบาย 

1. การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรอง (กรณียังไมสําเร็จการศึกษา/อยูระหวางรอการอนุมัติจากสภาฯ)  
ใชรูปถายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ตอ 1 ฉบับ รูปถายตองแตงกายดังนี้  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 นักศึกษาชายสวมเส้ือเชิ้ตสีขาว ผูกเน็กไทของมหาวิทยาลัยฯ 
 นักศึกษาหญิงสวมเครื่องแบบนักศึกษา ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาหญิงที่เปนมุสลิมใหคลุมฮิญาบ  

สีดําสอดชายผาไวในเสื้อ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

 นักศึกษาชายสวมเส้ือเชิ้ตสีขาว ผูกเน็กไทและแบบสุภาพ หรือสวมเส้ือสูททับ 
 นักศึกษาหญิงสวมเส้ือมีแขน สีและแบบสุภาพ ไมมีลวดลายปรากฏ นักศึกษาหญิงที่เปนมุสลิมใหคลุมฮิญาบสีสุภาพ

ไมมีลวดลายปรากฏ 
1.1 ยื่นคํารองใหเจาหนาที่สํานักทะเบียนกรอกจํานวนเงินคาธรรมเนียมและนัดหมายวันรับแลวนําไปชําระเงิน             

ที่สํานักบัญชีและการเงิน  
1.2 คาธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองทุกประเภทที่ออกใหกับนักศึกษา ฉบับละ 30 บาท 

ใบรับรองฉบับน้ีไมสมบูรณถาไมมีตรานูนของมหาวิทยาลัยฯ และใชไดภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกให 
1.3 เม่ือชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษานําคํารองกลับมาสงใหเจาหนาที่สํานักทะเบียน 

2.  คาธรรมเนียมในการขอเอกสารคําอธิบายรายวิชา (Course Description) แผนละ 5 บาท 
3.  คาธรรมเนียมการขอใบรับรองรายวิชาท่ีลงทะเบียนและคาใชจาย ฉบับละ 30 บาท 
4.  การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และการขอใบรับรองสําเร็จการศึกษา (ฉบับสภาฯ อนมุัติจบ) ใชรูปถายสี 

ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ตอ 1 ฉบับ รูปถายตองแตงกายดังนี้ 
 บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไท สวมทับดวยชุด 

ครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจําคณะ (โดยแสดงแถบชุดครุยวิทยฐานะของปริญญาโทและปริญญาเอก อยางชัดเจน) 
 บัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี สวมเครื่องแบบนักศึกษาหญิงติดกระดุมคอ (กระดุมท่ีมีตรามหาวิทยาลัยฯ)       

        สวมทับดวยชุดครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจําคณะ  
 บัณฑิตหญิงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สวมเส้ือเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมคอ สวมทับดวยชุดครุยวิทยฐานะ 

มีแถบสีประจําคณะ (โดยแสดงแถบชุดครุยวิทยฐานะของปริญญาโทและปริญญาเอกอยางชัดเจน) 
 บัณฑิตหญิงที่เปนมุสลิมใหคลุมฮิญาบสีดําสอดชายผาไวในชุดครุย 
4.1 ยื่นคํารองใหเจาหนาที่สํานักทะเบียนกรอกจํานวนเงินคาธรรมเนียมและนัดหมายวันรับแลวนําไปชําระเงิน             

ที่สํานักบัญชีและการเงิน 
4.2 คาธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองทุกประเภทที่ออกใหกับผูสําเร็จการศึกษา ฉบับละ 60 บาท 

  เอกสารน้ีมีผลภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอเอกสาร ถาเกินกําหนดเวลานัดรับ ตองยื่นขอเอกสารใหม 
4.3 เม่ือชําระเงินเรียบรอยแลว ใหนักศึกษานําคํารองกลับมาสงใหเจาหนาที่สํานักทะเบียน 

5.  คาธรรมเนียมในการขอใบแปลปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ ฉบับละ 60 บาท   
6.  การขอคัดสําเนาใบปริญญาบัตร ตองมีใบแจงความยื่นพรอมคํารองขอคัดสําเนาใบปริญญาบัตร คิดคาธรรมเนียม   
     ฉบับละ 250 บาท   
7.  การติดตอขอรับเอกสาร  
 นักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมตอเจาหนาที่สํานักทะเบียน 
 บัณฑิตจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมตอเจาหนาที่สํานักทะเบียน 

8. นักศึกษา/บัณฑิต จะตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และลงลายมือชื่อรับเอกสาร หากพบขอผิดพลาด 
 ใหแจงเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนเพื่อแกไขใหถูกตอง      


