
 

 

 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)           
 

ชื่อภาษาอังกฤษ     
สกุลภาษาอังกฤษ  

รหัสนักศึกษา  หมายเลขโทรศัพท ์     
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

เอกสารส าหรับนักศึกษาทีก่ าลังศึกษา 
1.  ส าเนา Grade Report (พิมพ์ในกระดาษขาวขนาด A4/ไม่ตอ้งแนบรูป)  ฉบับละ 10 บาท จ านวน  ฉบับ 

 (เอกสารนี้ใช้ในการยื่นขอฝึกปฏิบัติภาคสนาม/สหกิจศึกษา และอื่น ๆ) 
2.  Grade Report (พิมพ์ในกระดาษตราวทิยาลัย/ไม่ต้องแนบรูป)  ฉบับละ 30 บาท จ านวน  ฉบับ  
3.  หนังสือรับรองก าลังศึกษา (แนบรูปนักศกึษา)         ฉบับละ  30 บาท   ภาษาไทย      จ านวน  ฉบับ   

     ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 
 

4.  หนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้าง รอสภาวิทยาลยัอนุมัติส าเร็จการศึกษา (แนบรูปนักศกึษา)  
                                                        ฉบับละ  30 บาท   ภาษาไทย   จ านวน  ฉบับ   

                        ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 
เอกสารส าหรับบัณฑิต/ศิษย์เกา่ 
5. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ออกให้เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา หรอืลาออกเท่านัน้ ไม่ต้องแนบรูป)  

                                                                   ฉบบัละ  50 บาท   ภาษาไทย   จ านวน  ฉบับ   
   ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 

6.  หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา                              ฉบบัละ  30 บาท   ภาษาไทย   จ านวน  ฉบับ   
 (แนบรูปถ่ายสีสวมชุดครุยวทิยฐานะพื้นหลงัรูปเป็นสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว)  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 

7.  เอกสารอื่น ๆ โปรดระบ ุ      

ข้ันตอน:  1.  น าแบบค าร้องขอเอกสารยื่นช าระเงินที่ห้อง DS Shop (ห้องจ าหน่ายอุปกรณ์) หรือที่แผนกบัญชีและการเงินห้อง 201 อาคาร 1 ชั้น 2 

 2.  ยื่นค าร้องที่แผนกทะเบียน และติดต่อรับเอกสารได้หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว 1 วัน ต้ังแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีศิษย์เก่า 

  สามารถติดต่อรับเอกสารได้ทันที 
 

 
 

 

ส าหรับเจา้หน้าที่การเงิน    ได้รับเงนิจาก (นาย/นาง/นางสาว)      

รหัสนกัศึกษา   เพื่อขอเอกสารดังนี้    
  ส าเนา Grade Report ฉบับ เป็นเงนิ  บาท   
  Grade Report      ฉบับ เป็นเงนิ  บาท   
  Transcript  ฉบับ เป็นเงนิ  บาท 

  หนังสือรับรอง  ฉบับ เป็นเงนิ  บาท 

  เอกสารอื่น ๆ  ฉบับ เป็นเงนิ  บาท 

  รวมเงิน  บาท  

 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)       
  

ชื่อภาษาอังกฤษ     
สกุลภาษาอังกฤษ  

รหัสนักศึกษา  หมายเลขโทรศัพท ์     
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 เอกสารส าหรับนักศึกษาทีก่ าลังศึกษา 
1.  ส าเนา Grade Report (พิมพ์ในกระดาษขาวขนาด A4/ไม่ตอ้งแนบรูป)  ฉบับละ   10 บาท จ านวน  ฉบับ 
  (เอกสารนี้ใช้ในการยื่นขอฝึกปฏิบัติภาคสนาม/สหกิจศึกษา และอื่น ๆ) 
2.  Grade Report (พิมพ์ในกระดาษตราวทิยาลัย/ไม่ต้องแนบรูป)  ฉบับละ   30 บาท จ านวน  ฉบับ  
3. หนังสือรับรองก าลังศึกษา (แนบรูปนกัศึกษา)       ฉบับละ 30 บาท   ภาษาไทย      จ านวน  ฉบับ   
    ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 
4.  หนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้าง รอสภาวิทยาลยัอนุมัติส าเร็จการศึกษา (แนบรูปนักศกึษา) 
                                                        ฉบับละ 30 บาท   ภาษาไทย   จ านวน  ฉบับ   
                         ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 

 เอกสารส าหรับบัณฑิต/ศิษย์เกา่ 
5. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  (ออกให้เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา หรอืลาออกเท่านัน้ ไม่ต้องแนบรูป)  
                                                                    ฉบับละ 50 บาท   ภาษาไทย   จ านวน  ฉบับ   
    ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 
6. หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา                            ฉบับละ 30 บาท   ภาษาไทย   จ านวน  ฉบับ   
    (แนบรูปถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะพืน้หลังรูปเป็นสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว)  ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ฉบับ 
 

7.  เอกสารอื่น ๆ โปรดระบ ุ      

ข้ันตอน:  1. น าแบบค าร้องขอเอกสารยื่นช าระเงินที่ห้อง DS Shop (ห้องจ าหน่ายอุปกรณ์) หรือที่แผนกบัญชีและการเงินห้อง 201 อาคาร 1 ชั้น 2 

  2. ยื่นค าร้องที่แผนกทะเบียน และติดต่อรับเอกสารได้หลังจากยื่นค าร้องไปแล้ว 1 วัน ต้ังแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีศิษย์เก่า 

   สามารถติดต่อรับเอกสารได้ทันที  
 
 
 

 

ส าหรับเจา้หน้าที่การเงิน    ได้รับเงนิจาก (นาย/นาง/นางสาว)      
รหัสนกัศึกษา   เพื่อขอเอกสารดังนี้    
  ส าเนา Grade Report ฉบับ เป็นเงนิ  บาท   
  Grade Report      ฉบับ เป็นเงนิ  บาท   
  Transcript  ฉบับ เป็นเงนิ  บาท 

  หนังสือรับรอง  ฉบับ เป็นเงนิ  บาท 

  เอกสารอื่น ๆ  ฉบับ เป็นเงนิ  บาท 

  รวมเงิน  บาท  

วิทยาลัยดุสิตธานี 
แบบค าร้องขอเอกสาร 

วิทยาลัยดุสิตธานี 
แบบค าร้องขอเอกสาร 


