
 

 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

                      ค าร้องขอใบรับรอง [ฉบับภาษาอังกฤษ]                         

                                                                        

 

ค าน าหน้า  นาย  นาง  นางสาว   ยศ  ชื่อ-สกุล (เขียนตัวบรรจง)......................................................... 

เน่ืองจากน าเอกสารไปใช้เพื่อ (ระบุให้ชัดเจน).....................................................................................................  

ค าน าหน้า MR.   MRS.   MISS.   { ชื่อ–สกลุ เขียนภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่ }      ระหว่างช่ือ-สกลุ เวน้ ๑ ช่อง 

                                

 

รหัสนักศึกษา  วัน.เดือน.ป ีเกิด ……..........…........… 

เรียนหลักสูตร ........ ปี  คณะ…......................…................... สาขาวชิา ......……...................….................….....…...  

 ระดับปริญญาตร ี  ระดบับัณฑิตศึกษา (ปรญิญาโท) ( ป.บัณฑติ)     ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปรญิญาเอก) 

 ภาคปกติ   ภาค กศ.พบ รุน่ที่ ..................   ภาคพเิศษ รุน่ที ่................... 

วุฒิเดมิ (วุฒทิี่ส าเร็จการศึกษากอ่นเข้าศึกษา) ........................ หมายเลขโทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้ )…...................... 

หลักสูตร ค.บ.  สถ.บ. บธ.บ.  บช.บ.  รป.บ.  ร.บ.  ศล.บ.  ศศ.บ. ศ.บ.  นศ.บ.  น.บ.  วท.บ.    

ทล.บ. ศป.บ. วศ.บ. พทป.บ.   หลักสูตร อื่น ๆ ............................................. 

 

ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอใบรับรอง  จ านวน .......................... ฉบับ  (ท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่อง ) 

 

** กรณี ยังไมส่ าเร็จการศกึษา 

 1. ใบรับรองการเป็นนักศกึษา  (กรณี นักศกึษาชาวตา่งชาต ิแนบส าเนาหนา้ Passport และ VISA) 

 

** กรณี ส าเร็จการศกึษาแลว้ 

 1. ใบรับรองคุณวุฒิ (แนบส าเนาใบรับรองคณุวุฒิ 1 ฉบับ) และ (รูปถา่ยชุดครุยขนาด 1 นิว้ครึ่ง ขนาด 3*4 ซม.)  

 2. ใบรับรองปริญญาบัตร (แนบส าเนาใบปริญญาบตัร 1 ฉบับ) 

 

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารแตล่ะประเภท ได้แสดงไว้ด้านหลังแบบค าร้อง พน.19.1 
 

แบบค าร้อง พน. 19.1 ล าดับที่รับเรื่อง 

 
ผู้รับเรื่อง วันที่รบั 

 

  [เอกสารส าเนาทุกฉบับใช้ขนาด A4 เท่านั้น] 

** กรณีส าเร็จการศกึษาเขียน ชื่อ-สกลุเดิม 

** 

ข้าพเจ้า มคีวามประสงค์รับเอกสาร     

 รับด้วยตนเอง จัดส่งลงทะเบียน (5-7 วัน) ฟรีคา่ธรรมเนยีม    

 จัดส่งด่วนไปรษณีย์ไทย EMS (2-3 วัน)  60 บาท 

หมายเหตุ* จ านวนวันในการจัดส่ง ไม่รวมระยะเวลาการจัดท าเอกสาร 

 

ฝ่ายการเงิน รับช าระคา่ธรรมเนียม (อาคาร 4 ชั้น 3) 

ค่าธรรมเนยีมเอกสาร จ านวน ........ ฉบับ จ านวนเงิน ……...... บาท 

ค่าจัดส่ง จ านวนเงิน .................. บาท รวม .......................... บาท 

ลงชื่อ ...................... (เจ้าหน้าที่การเงิน) วัน.เดือน.ปี .................. 



 

 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ระดับ 

ปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 

 ป.บัณฑิตวชิาชีพครู 

ระดับ 

ปริญญาเอก 

1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ไทย,อังกฤษ) ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 150 บาท 

2. ใบรับรองเรยีนครบหลักสูตร ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 150 บาท 

3. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript (ไทย,อังกฤษ) ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 50 บาท ฉบับละ 150 บาท 

 

หมายเหตุ ** ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตร ีก่อนรหสัปีการศกึษา 58 อัตราคา่ธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท 

 

 

 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

ระดับ 

ปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 

 ป.บัณฑิตวชิาชีพครู 

ระดับ 

ปริญญาเอก 

1. ประเภทหนังสือรับรอง  

1.1 ใบรับรองหลักสูตร 5 ปี 

1.2 ใบรับรองวิชาเฉพาะด้าน 

1.3 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 

ฉบับละ 150 บาท ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 200 บาท 

2. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript  (ไทย,อังกฤษ) ฉบับละ 150 บาท ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 200 บาท 

3. ใบแทนรับรองคุณวุฒิ , ใบรับรองคุณวุฒิ  (ไทย,อังกฤษ) ฉบับละ 150 บาท ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 200 บาท 

4. ใบแทนปริญญาบัตร , ใบปรญิญาบัตร  (ไทย,อังกฤษ) ฉบับละ 150 บาท ฉบับละ 100 บาท ฉบับละ 200 บาท 

 

หมายเหตุ ** ส าหรับนักศกึษาระดับปริญญาตร ีก่อนรหสัปีการศกึษา 58 อัตราคา่ธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมเอกสารแต่ละประเภท 

 

ส าหรับผูท้ี่ยังไมส่ าเร็จการศกึษา 

ประเภทเอกสาร 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

ประเภทเอกสาร 
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