
*โปรดอาน: 

     ระยะเวลาในการดําเนินการ   

      3 วัน ไมนับวันเสารและวันอาทติย 

     กรณีที่ไมสามารถมารับเอกสารดวย 

     ตนเองได ใหทําหนังสือมอบอํานาจ 

     ใหผูอื่นมารบัแทนพรอมแนบ 

     สําเนาบตัรประชาชนของตนเองและ 

     สําเนาบตัรประชาชนของผูมารบัแทน 

*Remark:  

 3 business days not 
including weekends and 
holidays. 
In case of authorized 
picking-up, additional 
documents are required as 
follows: 
1. Completed Authorization 
Letter  
2. A copy of principal’s Thai 
National card/Passport 
3. A copy of authorized 
person’s Thai National 
card/Passport 

 

 

 คํารองขอเอกสารสําคัญทางการศกึษา 
Academic Document Request Form 

 

ระดับ   ปริญญาตรี (ปกติ)     ปริญญาตรี (ตอเนื่อง/เทียบโอนหนวยกิต)    ปริญญาโท        อื่นๆ .............................. 
Degree       Undergraduate                Undergraduate(Continuous/Credit Transfer)    Graduate      Others 

 

 
 

ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ..........................ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... 
                           Mr.        Mrs.      Miss            Others                  First Name - Last name  

ชั้นปที่....................คณะ.................................................................สาขาวิขา.......................................................................................................................... 
Year of study      Faculty                          Major 

เบอรโทรศพัทมือถือของนักศกึษา / Mobile Number ..................................................... 

มีความประสงคขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา ดังนี้ / Requesting the following documents: 

 

 

 

                        นักศึกษาลงนาม...................................................................        
              Student’s signature (...........................................................) 

                                                                                  ................/................/............. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับนกัศึกษาที่กําลงัศกึษาอยู  หรือ นักศึกษาทีร่ออนุมัติสําเร็จการศกึษา 
(For current students only) 

จํานวน(ฉบับ) 

(copies) 

จํานวนเงิน* 

(THB*) 
 

  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)                                                              (รหัส/code 3001)   

  2. หนังสือรับรองความเปนนักศกึษา                               (รหัส/code 2012) 
       Student Enrollment Verification Letter 

 ภาษาไทย/Thai   

ภาษาอังกฤษ/English   
 

  3. หนังสือรับรองคาดวาจะสาํเร็จการศกึษา                       (รหัส/code 2021) 
      (เฉพาะนักศึกษาท่ีกําลังศกึษาภาคเรียนสุดทาย และลงทะเบียนครบทุกวิชาแลว)        

Graduation Anticipation Letter  (for students enrolling in his/her last semester only) 

 ภาษาไทย/Thai   

ภาษาอังกฤษ/English   

 

  4. ใบแทนบตัรประจาํตัวนกัศึกษาชั่วคราวสาํหรบัเขาหองสอบ (รหัสวชิา.............................)  (รหัส/code 2008) 

       Temporary student ID card for examination (Subject Code………………….……………) 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรบัผูทีผ่านการอนมุัติใหสําเร็จการศึกษา *  
(For graduating students only) 

จํานวน(ฉบับ) 

(copies) 
จํานวนเงิน* 

(THB*) 

  5. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสาํเร็จการศึกษา                                                  (รหัส/code 3001) 
        Degree Conferred Transcript (Final Transcript) 

  

 

 6. หนงัสือรับรองสําเร็จการศึกษา                                   (รหัส/code 3010) 
Graduation Verification Letter 

 ภาษาไทย/Thai   

ภาษาอังกฤษ/English   
 

 7. เอกสารรับรองอื่น ๆ ..................................................................................            
(Other certifications (Please indicate the requesting organization.) 

 ภาษาไทย/Thai   

ภาษาอังกฤษ/English   

  หมายเหต ุ *นักศึกษาตั้งแตรหัส 58 เปนตนไป ทีส่ําเร็จการศึกษาแลวสามารถติดตอขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ รายการท่ี 5 และ6 จํานวน 1 ชุดได 
    หลังสภาอนุมัตปิริญญาแลว 3 วันทําการ ไดท่ีงานทะเบียนและประมวลผลโดยไมเสียคาใชจาย หรือตดิตามประกาศทาง http://reg.tni.ac.th 

การรับเอกสาร (Pick-up or Postal Delivery Option) 
  ประสงคใหจัดสงเอกสารทางไปรษณีย ระบุที่อยูจัดสง (เขียนตวับรรจง) / Please mail the documents to the following address: 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 ในประเทศ (50 บาท/ครั้ง)  
    Domestic EMS (50 THB) 

 ตางประเทศ (300 บาท/ครั้ง) 
Overseas (300 THB) 

รวม/Total   

 งานการเงิน/ Financial Office 

 ไดรับเงินจํานวน.................................บาท      
                    Total Amount (THB) 

ใบเสร็จเลขที่................................................ 
Receipt no. 

   ลงนาม........................................................... 

     Signature     ............../............/........... 

 งานทะเบียน / Registrar Office 

 ดําเนินการแลว/ Processed  
 

    ลงนาม.......................................................... 

     Signature (......................................................) 

    Date  ..................../.................../.............. 

 ลงชื่อรับเอกสาร/ Recipient 

 
 

    ลงนาม.......................................................... 

     Signature (......................................................) 

   Date  ............./................../.............. 

งานทะเบียนฯ ฝายวชิาการ 
 

เลขหนังสือออก ................................/............... 
 

วันที่.................................................................... 

 หมายเหต ุ นักศึกษาทีร่หัสขึน้ตน  50 – 53                  ฉบับละ   50 บาท 

   Note  Students whose ID begins with 50-53             THB      50 each 

        นักศึกษาที่รหัสขึ้นตนตั้งแต  54  เปนตนไป          ฉบับละ   100 บาท 
Students whose ID begins with 54 or above     THB      100 each 

         

ทบ./RG.4 Ver.19 

ขั้นตอนการขอเอกสาร/ 
Procedure 

 ยื่นคํารองและใบเสร็จ 

 ที่หองทะเบียนฯ 
Submit the request form at  

Office of Registrar.  

 รอ 3 วันทําการจึงมารับเอกสาร 
Wait 3  

business days. 

 เสร็จสิ้นขั้นตอน 
Finish Procedure. 

 ชําระเงินที่หองการเงิน   

อาคาร A ชั้น 2 
Pay at cashier, 2rd floor, A Bldg. 

 กรอกคํารอง 

Fill out a request form. 

 แสดงบัตรนักศึกษาเพ่ือรับเอกสาร 

 (ไมอนุญาตใหผูอื่นมารับเอกสารแทน

ยกเวนมีหนังสือมอบอํานาจ) 
Please show Student ID Card or 
Thai National Card to pick up 

document. (Authorization Letter is 
required for authorized person to 

pick-up.) 

รหัสนักศึกษา 
Student ID No. 


