คู่มือบริการประชาชน
งานทีให้บริการ :

การขอหนังสือรับรอง และ หนังสือรับรองผลการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ขอบเขตการให้บริการ :
สถานทีและช่องการให้บริการ
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ณ อาคารเรียนและอํานวยการ
อาคาร ๔ ชัน ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ปิ ดให้บริการวันหยุดราชการประจําปี
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันเสาร์และวันอาทิตย์
ช่วงเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(ปิ ดให้บริการเฉพาะช่วงปิ ดภาคการศึกษา)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการยืนขอ
กลุ่ม งานทะเบี ยนและประมวลผลการศึ กษา สังกัด สํานั ก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น
มีภารกิจและหน้าทีหลักในด้านการสนับสนุ นบริการวิชาการ ให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ในหน่ ว ยงานมหาวิ ท ยาลัย ฯ และบัณ ฑิ ต ที สํา เร็ จ การศึ ก ษาแล้ว มี ค วามประสงค์ข อรับ บริ ก าร
หรือ ตรวจสอบข้อมู ลการศึ กษา คู่มือบริการประชาชนเป็ นอีกช่องทางหนึ ง ให้ผูท้ ี มีค วามประสงค์ขอ
เอกสารหลักฐานการศึ กษา ทราบถึง ขันตอนวิธีการยืนขอ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการยืนขอ
และระยะเวลาช่วงรอการดําเนิ นการจัดทําเอกสาร

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
รายชือกระบวนการ
๑. การขอหนังสือรับรอง
๑.๑ หนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษา
๑.๒ หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
๑.๓ หนังสือรับรองเรียนหลักสูตร ๕ ปี
๑.๔ การขอหนังสือรับรองอืน ๆ เกียวข้อง
การศึกษา
๒. การขอหนังสือรับรองผลการศึกษา
๒.๑ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับภาษาไทย
๒.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับภาษาอังกฤษ
๒.๓ ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ,ใบแทนปริญญา
บัตร(กรณีชาํ รุดหรือสูญหาย)
๒.๔ ใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร
ฉบับภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลา ๒-๓ วันทําการ

ระยะเวลา ๓ – ๕ วันทําการ

ขันตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขันตอนกระบวนการที ๑ การขอหนังสือรับรอง
(ช่วงยืนคําร้อง)
๑. ขอแบบคําร้องขอใบรับรองทีกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา หรือ สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้องได้ที www.pnru.ac.th ในหัวข้อ “แบบฟอร์มคําร้อง”
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคําร้องและจัดเตรียมเอกสารทีต้องแนบประกอบการขอ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ( ระยะเวลา ๑๐ นาที )
๒. นําแบบฟอร์มคําร้องชําระเงินค่าธรรมเนี ยม ทีฝ่ ายการเงิน ณ อาคารเรียนและอํานวยการ
อาคาร ๔ ชัน ๓ (ระยะเวลา ๕ นาที )

(ช่วงดําเนิ นการ)
๓. ยืนแบบฟอร์มคําร้อง พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน ทีกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา เจ้าทีหน้าดําเนิ นการตรวจสอบคําร้องอีกครัง ผูร้ บั บริการลงชือลําดับการยืนขอ
เอกสาร และพร้อมนัดหมายวันรับเอกสาร ( ๑ วันทําการ )
๔. ผูป้ ฏิบตั ิงานดําเนิ นการตรวจสอบและออกเอกสาร ( ๑ วันทําการ )
๕. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและลงนามเอกสาร ( ๑ วันทําการ )
ขันตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขันตอนกระบวนการที ๒ การขอหนังสือรับรองผลการศึกษา
(ช่วงยืนคําร้อง)
๑. ขอแบบคําร้องขอใบรับรองทีกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา หรือ สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้องได้ที www.pnru.ac.th ในหัวข้อ “แบบฟอร์มคําร้อง”
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคําร้องและจัดเตรียมเอกสารทีต้องแนบประกอบการขอ
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ( ระยะเวลา ๑๐ นาที )
๒. นําแบบฟอร์มคําร้องชําระเงินค่าธรรมเนี ยม ทีฝ่ ายการเงิน ณ อาคารเรียนและอํานวยการ
อาคาร ๔ ชัน ๓ (ระยะเวลา ๕ นาที )
(ช่วงดําเนิ นการ)
๓. ยืนแบบฟอร์มคําร้อง พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน ทีกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา เจ้าทีหน้าดําเนิ นการตรวจสอบคําร้องอีกครัง ผูร้ บั บริการลงชือลําดับการยืนขอ
เอกสาร และพร้อมนัดหมายวันรับเอกสาร ( ๑ วันทําการ )
๔. ผูป้ ฏิบตั ิงานดําเนิ นการตรวจสอบและออกเอกสาร ( ๑ วันทําการ )
๕. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามเอกสาร และอธิการบดีพิจารณาลงนามใน
ขันตอนต่อไป ( ๒ วันทําการ )
คําชีแจงเพิมเติม
๑. เอกสารประกอบการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาแต่ละประเภท ได้อธิบายและมีแนวปฏิบตั ิ
ระบุไว้ในแบบฟอร์มคําร้องเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
๒. กรณีผสู ้ าํ เร็จการศึกษามากกว่า ๒๐ ปี ระยะเวลาในการจัดทําเอกสารประมาณ
(๕-๑๐ วันทําการ) ทังนี ขนึ อยูก่ บั เอกสารประกอบการยืนขอมีมากน้อยเพียงใด และฐานข้อมูล
ของผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีมีอยู่ ณ ปั จจุบนั
๓. เอกสารประเภทฉบับภาษาอังกฤษ หรือนําไปใช้ต่างประเทศ ( ๕-๗ วันทําการ )

กระบวนการที ๑ การขอหนังสือรับรอง

(ช่วงยืนคําขอ)

กรอกแบบฟอร์มคําร้อง
เตรียมเอกสารประกอบ
(๑๐ นาที)

ชําระค่าธรรมเนียม
(๕ นาที)

ยืนแบบฟอร์มคําร้อง
ตรวจสอบ /นัดหมาย
( ๑ วันทําการ )

(ระยะเวลารอคอย)

ตรวจสอบ / ดําเนินการออกเอกสาร
( ๑ วันทําการ )

นายทะเบียน ตรวจสอบ
ลงนาม
( ๑ วันทําการ )

๑. ช่วงยืนคําขอ
๒ ขันตอน ๒ จุดบริการ ( รวมระยะเวลา ๑๕ นาที )
๒. ช่วงระยะรอคอย จนแล้วเสร็จ
๓ ขันตอน ๑ จุดบริการ ( รวมระยะเวลา ๓ วัน )

กระบวนการที ๒ การขอหนังสือรับรองผลการศึกษา
(ฉบับภาษาไทย)

กรอกแบบฟอร์มคําร้อง
เตรียมเอกสารประกอบ
(๑๐ นาที)

(ช่วงยืนคําขอ)
ชําระค่าธรรมเนียม
(๕ นาที)

ยืนแบบฟอร์มคําร้อง
ตรวจสอบ /นัดหมาย
( ๑ วันทําการ )

(ระยะเวลารอคอย)

ตรวจสอบ / ดําเนินการออกเอกสาร
( ๑ วันทําการ )

นายทะเบียน ตรวจสอบ
ลงนาม
( ๑ วันทําการ )

๑. ช่วงยืนคําขอ
๓ ขันตอน ๒ จุดบริการ ( รวมระยะเวลา ๑๕ นาที )
๒. ช่วงระยะรอคอย จนแล้วเสร็จ
๓ ขันตอน ๑ จุดบริการ ( รวมระยะเวลา ๓ วันทําการ )

กระบวนการที ๓ การขอหนังสือรับรองผลการศึกษา
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

กรอกแบบฟอร์มคําร้อง
เตรียมเอกสารประกอบ
(๑๐ นาที)

(ช่วงยืนคําขอ)
ชําระค่าธรรมเนียม
(๕ นาที)

ยืนแบบฟอร์มคําร้อง
ตรวจสอบ /นัดหมาย
( ๑ วันทําการ )

(ระยะเวลารอคอย)

ตรวจสอบ / ดําเนินการออกเอกสาร
( ๑ วันทําการ )

นายทะเบียน ตรวจสอบ
ลงนาม
( ๑ วันทําการ )

อธิการบดีพิจารณาลงนาม
( ๒ วันทําการ )

๑. ช่วงยืนคําขอ
๒ ขันตอน ๒ จุดบริการ ( รวมระยะเวลา ๑๕ นาที )
๒. ช่วงระยะรอคอย จนแล้วเสร็จ
๔ ขันตอน ๒ จุดบริการ ( รวมระยะเวลา ๕ วันทําการ )

ระยะเวลา
ประเภทหนังสือรับรอง
ใช้ระยะเวลาดําเนิ นการโดยรวมทังสินประมาณ ๒-๓ วันทําการ
ประเภทหนังสือรับรองผลการศึกษา
ใช้ระยะเวลาดําเนิ นการโดยรวมทังสินประมาณ ๓-๕ วันทําการ
หมายเหตุ ** กรณีผยู ้ นขอสํ
ื
าเร็จการศึกษามากกว่า ๒๐ ปี ระยะเวลาในการจัดทําเอกสาร
ประมาณ (๕-๑๐ วันทําการ) ทังนี ขนึ อยูก่ บั เอกสารประกอบการยืนขอมีมากน้อยเพียงใด
และฐานข้อมูลของผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีมีอยู่ ณ ปั จจุบนั

แบบฟอร์มคําร้องและอัตราค่าธรรมเนียม

ดังเอกสารแนบท้ายอัตราค่าธรรมเนี ยมการขอเอกสารแต่ละประเภท

ศูนย์บริการการติดต่อ/การให้บริการ
หากหน่วยงานผูใ้ ห้บริการ มีขอ้ ผิดพลาดประการใดหรือไม่เป็ นไปตามข้อมูล/รายละเอียดทีระบุ
ไว้ขา้ งต้น และผูร้ บั บริการมีขอ้ สงสัย สอบถามเพิมเติม เสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทร. ๐ ๒๕๔๔ ๘๐๕๕ – ๕๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรับรอง [ฉบับภาษาไทย]

[เอกสารสําเนาทุกฉบับใชขนาด A4 เทานั้น]
แบบคํารอง พน. ๑๙
ผูรับเรื่อง

ลําดับที่รับเรื่อง

วันที่รับ

คํานําหนา  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม อื่น ๆ (ถามี) ..................................................................................
ชื่อ–สกุล (เขียนตัวบรรจง)........................................................................ (กรณีสําเร็จการศึกษาเขียน ชื่อ-สกุลเดิม ณ วันที่สําเร็จการศึกษา)
เนื่องจากนําเอกสารไปใชเพื่อ (ระบุใหชัดเจน)......................................................................................................................
รหัสนักศึกษา



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

คณะ…......................…........…………...… สาขาวิชา……...................…......................……………………….....…... เรียนหลักสูตร ......... ป
วุฒิเดิม (วุฒิที่สาํ เร็จการศึกษา กอนเขาศึกษาที่ มรภ.พระนคร) ............................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท (*** ที่สามารถติดตอได )…......….....................……………………...................................................................……...
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.
หลักสูตร อื่น ๆ  .............................................

ระดับ ปริญญาตรี
ระดับ บัณฑิตศึกษา
ระดับ ดุษฎีบัณฑิต

 ภาคปกติ ภาค กศ.พบ รุนที่ ...................
 ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน ................... สาขา ...................................................
 ปริญญาเอก รุน ..................................... สาขา .........................................................

ขาพเจา มีความประสงคขอใบรับรอง จํานวน .......................... ฉบับ (ทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง )
** กรณี ยังไมสําเร็จการศึกษา

 1. ใบรับรองการเปนนักศึกษา (กรณี นักศึกษาชาวตางชาติ แนบสําเนาหนา Passport และ VISA)
 2. ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ............... (ลงชื่อผูตรวจสอบ....................................จนท.งานทะเบียน)
วันที่ตรวจสอบ ..............................................................

** กรณี สําเร็จการศึกษาแลว

 1. ใบรับรองหลักสูตร ๕ ป (เฉพาะวุฒิ คบ. ๕ ป แนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษา 1 ฉบับ)
 2. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (แนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษา 1 ฉบับ)
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
 3. ใบรับรองวิชาเฉพาะดาน ........................................................................ (ระบุดา นที่รับรองใหชัดเจน)
 4. ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (แนบใบแจงความ กรณีเอกสารฉบับเดิมสูญหาย)
 5. ใบแทนใบปริญญาบัตร (แนบใบแจงความ กรณีเอกสารฉบับเดิมสูญหาย)
 6. ใบแทนประกาศนียบัตร (แนบใบแจงความ กรณีเอกสารฉบับเดิมสูญหาย)
สวนการเงิน การชําระเงินคาธรรมเนียม ( ณ อาคารเรียนและอํานวยการ อาคาร 4 ชั้น 3 )
** รับชําระคาธรรมเนียมเอกสารทั้งหมด จํานวน ________ ฉบับ จํานวนเงิน _____________ บาท
ลงชื่อ _______________________ (เจาหนาที่การเงิน)
วัน/เดือน/ป _____________ (วันที่รับชําระเงินคาธรรมเนียม)
หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมการขอเอกสารแตละประเภท ไดแสดงไวดา นหลังแบบฟอรมคํารอง พน.19

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรับรอง [ฉบับภาษาอังกฤษ]

[เอกสารสําเนาทุกฉบับใชขนาด A4 เทานั้น]

แบบคํารอง พน. 19.1
ผูรับเรื่อง

ลําดับที่รับเรื่อง

วันที่รับ

คํานําหนา  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม อื่น ๆ (ถามี) ..................................................................................
ชื่อ–สกุล (เขียนตัวบรรจง)........................................................................ (กรณีสําเร็จการศึกษาเขียน ชื่อ-สกุลเดิม ณ วันที่สําเร็จการศึกษา)
คํานําหนา Mr.  Mrs.  Miss. ชื่อ – สกุล

ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพใหญ

ระหวางชื่อ - นามสกุล เวน ๑ ชอง

เนื่องจากนําเอกสารไปใชเพื่อ (ระบุใหชัดเจน)......................................................................................................................
รหัสนักศึกษา



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

คณะ…......................…........…………........… สาขาวิชา……..............…......................……………………….....…... เรียนหลักสูตร ......... ป
วุฒิเดิม (วุฒิที่สาํ เร็จการศึกษา กอนเขาศึกษาที่ มรภ.พระนคร) ............................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท (*** ที่สามารถติดตอได) .......…......................…………………….......................................................................……
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.
หลักสูตร อื่น ๆ  .....................................................

ระดับ ปริญญาตรี
ระดับ บัณฑิตศึกษา
ระดับ ดุษฎีบัณฑิต

 ภาคปกติ ภาค กศ.พบ รุนที่ ...................
 ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน ................... สาขา ...................................................
 ปริญญาเอก รุน ..................................... สาขา .........................................................

ขาพเจา มีความประสงคขอใบรับรอง จํานวน .......................... ฉบับ (ทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง )
** กรณี ยังไมสําเร็จการศึกษา

 1. ใบรับรองการเปนนักศึกษา (กรณี นักศึกษาชาวตางชาติ แนบสําเนาหนา Passport และ VISA)
** กรณี สําเร็จการศึกษาแลว

 1. ใบรับรองคุณวุฒิ (แนบสําเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ)
 2. ใบรับรองปริญญาบัตร (แนบสําเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ)

สวนการเงิน การชําระเงินคาธรรมเนียม ( ณ อาคารเรียนและอํานวยการ อาคาร 4 ชั้น 3 )
** รับชําระคาธรรมเนียมเอกสารทั้งหมด จํานวน ________ ฉบับ จํานวนเงิน _____________ บาท
ลงชื่อ _______________________ (เจาหนาที่การเงิน)
วัน/เดือน/ป _____________ (วันที่รับชําระเงินคาธรรมเนียม)
หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมการขอเอกสารแตละประเภท ไดแสดงไวดา นหลังแบบฟอรมคํารอง พน.19.1

[เอกสารสําเนาทุกฉบับใชขนาด A4 เทานั้น]

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรายงานผลการศึกษา
[Thai Transcript ฉบับภาษาไทย]

แบบคํารอง พน. 20
ผูรับเรื่อง

ลําดับที่รับเรื่อง

วันที่รับ

คํานําหนา  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม อื่น ๆ (ถามี) ..................................................................................
ชื่อ–สกุล (เขียนตัวบรรจง)........................................................................ (กรณีสําเร็จการศึกษาเขียน ชื่อ-สกุลเดิม ณ วันที่สําเร็จการศึกษา)
เนื่องจากนําเอกสารไปใชเพื่อ (ระบุใหชัดเจน)..........................................................................ขอเอกสารจํานวน ........ ฉบับ
รหัสนักศึกษา



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

คณะ…......................…........…………........… สาขาวิชา……..............…......................……………………….....…... เรียนหลักสูตร ......... ป
วุฒิเดิม (วุฒิที่สาํ เร็จการศึกษา กอนเขาศึกษาที่ มรภ.พระนคร ) ..........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท (***ที่สามารถติดตอได) …........….................…………………….......................................................................……...
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.
หลักสูตร อื่น ๆ  .............................................

ระดับ ปริญญาตรี
ระดับ บัณฑิตศึกษา
ระดับ ดุษฎีบัณฑิต

 ภาคปกติ ภาค กศ.พบ รุนที่ ...................
 ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน ................... สาขา ...................................................
 ปริญญาเอก รุน ..................................... สาขา .........................................................

(รายละเอียดการถายรูป และเอกสารที่ตองแนบแบบฟอรมคํารอง)
ปริญญาตรี
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบรูปถายชุดนักศึกษาถูกตองตามระเบียบ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
2. กรณีสําเร็จการศึกษา แนบใบแจงความ แนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ พรอมรูปถายชุดครุย ตามหลักสูตรทีส่ ําเร็จการศึกษา
ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
3. ไมสวมเครื่องประดับ ไมทําสีผม ไมตดิ เครื่องประดับใดบนศีรษะ
4. ทัดผมเห็นติ่งหู / รวบมัด / ปดผมไปดานหลังไมตกหลนมาทางดานหนา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบรูปถายชุดนักศึกษา หรือสวมสูทสีสุภาพ (สีดํา สีกรม) ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
2. กรณีสําเร็จการศึกษา แนบใบแจงความ แนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามหลักสูตรที่สําเร็จ
การศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สวมสูทสีสุภาพ (สีดํา สีกรม) ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
3. ไมสวมเครื่องประดับ ไมทําสีผม ไมตดิ เครื่องประดับใดบนศีรษะ
4. ทัดผมเห็นติ่งหู / รวบมัด / ปดผมไปดานหลังไมตกหลนมาทางดานหนา

สวนการเงิน การชําระเงินคาธรรมเนียม ( ณ อาคารเรียนและอํานวยการ อาคาร 4 ชั้น 3 )
** รับชําระคาธรรมเนียมเอกสารทั้งหมด จํานวน ________ ฉบับ จํานวนเงิน _____________ บาท
ลงชื่อ _______________________ (เจาหนาที่การเงิน)
วัน/เดือน/ป _____________ (วันที่รับชําระเงินคาธรรมเนียม)
หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมการขอเอกสารแตละประเภท ไดแสดงไวดา นหลังแบบฟอรมคํารอง พน.20

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คํารองขอใบรายงานผลการศึกษา
[English Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ]

[เอกสารสําเนาทุกฉบับใชขนาด A4 เทานั้น]
ลําดับที่รับเรื่อง
แบบคํารอง พน. 20.๑
ผูรับเรื่อง

วันที่รับ

คํานําหนา  นาย  นาง  นางสาว  ยศเต็ม อื่น ๆ (ถามี) ....................................................................................
ชื่อ–สกุล (เขียนตัวบรรจง)........................................................................ (กรณีสําเร็จการศึกษาเขียน ชื่อ-สกุลเดิม ณ วันที่สําเร็จการศึกษา)
คํานําหนา Mr.  Mrs.  Miss. ชื่อ – สกุล

ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ

ระหวางชื่อ - นามสกุล เวน ๑ ชอง

เนื่องจากนําเอกสารไปใชเพื่อ (ระบุใหชัดเจน)..........................................................................ขอเอกสารจํานวน ........ ฉบับ
รหัสนักศึกษา



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

คณะ…......................…........…………........… สาขาวิชา……................…......................……………………….....…... เรียนหลักสูตร ....... ป
วุฒิเดิม (วุฒิที่สาํ เร็จการศึกษา กอนเขาศึกษาที่ มรภ.พระนคร) ............................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท (***ที่สามารถติดตอได) …........….................…………………….......................................................................……...
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.
หลักสูตร อื่น ๆ  .....................................................

ระดับ ปริญญาตรี
ระดับ บัณฑิตศึกษา
ระดับ ดุษฎีบัณฑิต

 ภาคปกติ ภาค กศ.พบ รุนที่ ...................
 ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน ................... สาขา ...................................................
 ปริญญาเอก รุน ..................................... สาขา .........................................................

(รายละเอียดการถายรูป และเอกสารที่ตองแนบแบบฟอรมคํารอง)
ปริญญาตรี
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบรูปถายชุดนักศึกษาตามระเบียบ ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
2. กรณีสําเร็จการศึกษา แนบใบแจงความ แนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ พรอมรูปถายชุดครุย ตามหลักสูตรทีส่ ําเร็จการศึกษา
ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
3. ไมสวมเครื่องประดับ ไมทําสีผม ไมตดิ เครื่องประดับใดบนศีรษะ
4. ทัดผมเห็นติ่งหู / รวบมัดใหเรียบรอย / ปดผมไปดานหลังไมตกหลนมาทางดานหนา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1. กรณียังไมสําเร็จการศึกษา แนบรูปถายชุดนักศึกษา หรือสวมสูทสีสุภาพ (สีดํา สีกรม) ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
2. กรณีสําเร็จการศึกษา แนบใบแจงความ แนบสําเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ แนบพรอมรูปถายชุดครุย ตามหลักสูตรที่สําเร็จ
การศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สวมสูทสีสุภาพ (สีดํา สีกรม) ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (ขนาด ๓ x ๔ ซม.)
3. ไมสวมเครื่องประดับ ไมทําสีผม ไมตดิ เครื่องประดับใดบนศีรษะ
4. ทัดผมเห็นติ่งหู / รวบมัด / ปดผมไปดานหลังไมตกหลนมาทางดานหนา

สวนการเงิน การชําระเงินคาธรรมเนียม ( ณ อาคารเรียนและอํานวยการ อาคาร 4 ชั้น 3 )
** รับชําระคาธรรมเนียมเอกสารทั้งหมด จํานวน ________ ฉบับ จํานวนเงิน _____________ บาท
ลงชื่อ _______________________ (เจาหนาที่การเงิน)
วัน/เดือน/ป _____________ (วันที่รับชําระเงินคาธรรมเนียม)
หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมการขอเอกสารแตละประเภท ไดแสดงไวดา นหลังแบบฟอรมคํารอง พน.20.1

อัตราค่าธรรมเนียมยื่นขอเอกสารแต่ละประเภท
อัตราชาระค่าธรรมเนียม

สาหรับผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ประเภทเอกสาร
1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
2. ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร
3. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับ
ปริญญาเอก

ฉบับละ 30 บาท ฉบับละ 50 บาท

ฉบับละ 150 บาท

ฉบับละ 30 บาท ฉบับละ 50 บาท

ฉบับละ 150 บาท

ฉบับละ 30 บาท ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 200 บาท

หมายเหตุ ** สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษาปี 58 เป็นต้นไป อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท

อัตราชาระค่าธรรมเนียม

สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ประเภทเอกสาร
1. เอกสารประเภทใบรับรอง
1.1 ใบรับรองหลักสูตร 5 ปี
1.2 ใบรับรองวิชาเฉพาะด้าน
1.3 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
1.4 ใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
1.5 ปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
2. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript
3. ใบแทนรับรองคุณวุฒิ / ใบแทนปริญญาบัตร

ระดับ
ปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับ
ปริญญาเอก

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 200 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 200 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 200 บาท

หมายเหตุ ** สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษาปี 58 เป็นต้นไป อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 150 บาท

