
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย)..........................................................รหสันักศึกษา: Student No. ............................. 
      Name: Mr./Mrs./Miss (English in capital letters)…………………………..…………………………………...….................... 
คณะ : Faculty  TE: คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  CoC: วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  FHT: คณะการบริการและการท่องเที่ยว FIS: คณะวิเทศศึกษา 
หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถตดิต่อได้ : Telephone Contact.......................................................................................................... 
 

 สง่เอกสาร EMS: sending by EMS.   (กรุณากรอกที่อยู่จะจัดส่ง หน้าที่ 2 : Please fill in the address on page 2.) 
  เอกสาร 1-5 ฉบับ   ช าระค่าฝาก 70 บาท  : 1-5 Copies of the documents.  @ THB 70.- 
  เอกสาร 6 ฉบับขึ้นไป   ช าระค่าฝาก 100 บาท : More than 6 copies   @ THB 100.- 

  ส าหรบันกัศึกษาทีก่ าลงัศกึษาอยู ่: A Certified Letter for Students who are studying. 
  ใบประมวลผลการศึกษา ฉบับรอสภาฯ : TRANSCRIPT     Eng.…….Copy / Thai.…...Copy @ THB 70.-                       
  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา                Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.-   
      BONAFIDE STUDENT CERTIFICATE 
  ใบรับรองความประพฤติ (ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา)        Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.-   
      BONAFIDE STUDENT BEHAVIOUR CERTIFICATE 
  ใบรับรองเรียนชั้นปีสุดท้าย (คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา/อยู่ในระหว่างตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา)Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.- 
       LAST YEAR STUDENT CERTIFICATE  
  ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร (ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเรียนครบตามหลักสูตร)    Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.- 

            COMPLETED OF THE CURRICULUM CERTIFICATE 
  ใบรับรองรอสภาอนุมัต ิ(ผ่านการตรวจสอบจากคณะ และอยู่ระหว่างเสนอสภาอนุมัติปริญญา)  Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.- 

            WAITING AN APPROVAL FROM THE UNIVERSITY COUNCIL CERTIFICATE 
  ส าหรบันกัศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาแลว้ : A Certified Letter for graduated student.   
   ใบประมวลผลการศึกษา ฉบับสภา ฯ อนุมัติ : TRANSCRIPT    Eng.…….Copy / Thai.…...Copy @ THB 70.-  
   ใบรับรองส าเร็จฉบับสภาอนุมัติ               Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.- 
 APPROVED BY THE UNIVERSITY COUNCIL CERTIFICATE 

 อืน่ ๆ Other. 
   ค าอธิบายรายวิชา : COURSE DESCRIPTION     Thai.…….Copy @ THB 70.-   
  ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร (แนบส าเนาใบปริญญา)     Eng ……..Copy @ 100 บาท 
  ใบแทนปริญญาบัตร(กรณีใบปรญิญาบตัรหาย แนบใบแจง้ความและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน)  Thai.……...Copy @ 200 บาท  
   อื่น ๆ......................................................................................   Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.- 

 
 

 

                                                                    (ลงชื่อ)................................................................ 
                                                                           (..............................................................) 

                                                               ผู้ยืน่ค ารอ้ง 
 
 กรณุาช าระเงนิทีง่านการเงนิ ภายในเวลา 15.30 น. และสง่ค ารอ้งทีง่านทะเบยีน 
        
   ส าหรบังานการเงนิและบัญช ี                                   ความเหน็อาจารยท์ีป่รกึษา                            นักศกึษาลงลายมอืชือ่รับเอกสาร 
)     
                      
           
                                                                              
                                                   
                       
                          

 
 
 

 

ทบ.104            

(เฉพาะการขอใบรับรองความประพฤติ) 
………………………….……………………... 
…………………………………………………
………………………………………………… 

(ลงชื่อ)........................................... 
(.............................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
วันที่........./...................../............... 

นักศึกษาได้ช าระเงินแล้วจ านวน
...................บาทตามใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่................................................ 
ลงวันที่......../................../..............                           
(ลงชื่อ).......................................... 

(.............................................) 
เจ้าหน้าที่การเงิน                                                            

วันที่........./...................../............... 

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว 
(ลงชื่อ)  ......................................... 

(.............................................) 
นักศึกษา 

วันที่........./...................../............... 
 รับเอกสารเอง 
 รับเอกสารแทน(เจา้ของเอกสาร

กรอกใบมอบฉนัทะหนา้ 2) 

งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง 
เลขรับที่........................................... 
วันที่............................................... 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
*กรณีใหผู้้อืน่รบัเอกสารแทน 

ใบมอบฉนัทะ 
 

เรื่อง ขอมอบฉันทะรับเอกสาร 
เรียน นายทะเบียนกลาง 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือPassport ของผู้มอบฉันทะ  จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือPassport ของผู้รบัมอบฉันทะ จ านวน 1 ฉบับ 
 
                   ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว(Mr./Mrs./Miss)...................................................................................... 
รหัสนักศึกษา(Student ID)……..................คณะ(Faculty)...................................สาขาวิชา(Major)................................... 
อยู่บ้านเลขที่(House code number)…...................…หมูท่ี่..........ซอย..........................ถนน.................................. 
แขวง/ต าบล(Sub-district)………….………อ าเภอ(District)………………..….…..จังหวัด(Province)……........…...……..… 
รหัสไปรษณีย์(Zip code)…………………………….………โทรศัพท์(Tel)………………………………..……….……………… 
 

ขอมอบฉันทะให้(Hereby authorize and appoint)................................................................................ 
เกี่ยวข้องเปน็(Relation)……..............อยู่บา้นเลขที่(House code number)……………..ต าบล(Sub-district)….....…….….. 
อ าเภอ(District)…………………………..….….จงัหวัด(Province)………………………………………..……………………… 
รหัสไปรษณีย์(Zip code)…………………………….………โทรศัพท์(Tel)………………………………..……….……………… 
เป็นผู้รับเอกสารแทนข้าพเจ้า ดงันี้ (To receive document instead of me) 

 ใบประมวลผลการศึกษา(Transcript)   ใบรับรองต่าง ๆ (Certificate)    อื่น ๆ (Other)……………….....  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (For your consideration) 

        
             ลงชื่อ(Signature)…………………………………..ผู้มอบฉันทะ(Grantor) 
                                 (.................................................) 
                                                                              .............../................/................. 
 
              ลงชื่อ(Signature)…………………………………..ผู้มอบฉันทะ(Grantee) 
                         (.................................................) 
                                                                                .............../................/................. 

 

*กรณทีี่ให้มหาวทิยาลัย  ฯ  จดัสง่ให้ กรณุาระบุทีอ่ยูท่ีใ่ห้จดัสง่เอกสารให้ชดัเจน ADDRESS : 
 
ชื่อ -  นามสกุล.................................................บรษิทั/หา้ง/รา้น/หมูบ้่าน........................................................... 
 

บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่............ซอย.........................ถนน.........................แขวง/ต าบล.............................. 
 

เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์ ................................. 
 

  (Photocopy of National ID Card-Grantor or Passport)                                   (One Copy) 

  (Photocopy of National ID Card-Grantee or Passport)                                   (One Copy) 

(Power of Attorney) 

กรณีไม่สะดวกส่ง
เป็นเอกสารที่
ทะเบียนกลาง
สามารถอัพโหลด 
ไฟล์ได้ที่ 
 

ความเหน็เจา้หนา้ที ่
 เห็นควรให้ด าเนินการตามค าขอ 
 ไม่เห็นควรใหด้ าเนินการตามค าขอเนื่องจาก
........................................................................................ 
                          (ลงชื่อ).......................................... 

                           (.............................................) 
                           เจ้าหนา้ที่ทะเบยีนกลาง 

                          วันที่........./...................../............... 
 

ค าสัง่ 
 อนุมัติให้ด าเนินการตามค าขอ 
 ไม่อนุมัตใิห้ด าเนินการตามค าขอเนื่องจาก
........................................................................................ 
                          (ลงชื่อ).......................................... 

                           (.............................................) 
                               นายทะเบยีนกลาง 

                          วันที่........./...................../............... 
 


