
วนัท่ีรับเอกสาร............./............../...............  

ค าร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ต, รบ.1-ป, ป.05 ,ปพ.1)  
Transcript และ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) 

โรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา 
 
 

 
 

(โปรดอ่านค าช้ีแจงด้านหลงัก่อนกรอกเอกสาร) 

                                                                                                                                             วนัที่ยืน่ค  าร้อง             20 เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ. 2553 
ช่ือนกัเรียน                   นายอานนท์                        นามสกุล                  ใจบริสุทธ์ิ                                เลขประจ าตวั           25474        ….. 
เกิดวนัท่ี       25       เดือน        ธันวาคม         พ.ศ.     2534                    เลขบตัรประจ าตวัประชาชน               3-2056-00017-52-4 
ศาสนา     พุทธ     คาทอลิก     อิสลาม                                        ช่ือ – สกุลบิดา       พนัต ารวจโทสมจิต            ใจบริสุทธ์ิ 
ช่ือ-สกุลมารดา                     นางวาสนา               ใจบริสุทธ์ิ 
สถานะภาพการเป็นนักเรียน 

   ปัจจุบนัก าลงัศึกษาชั้น        ม.4                  หอ้ง        2            ประเภท    ไปกลบั      ประจ า ตึก/หอ   
   ศิษยเ์ก่า   จบชั้น                                 หอ้ง                               ปีการศึกษาท่ีจบ   
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 

บา้นเลขท่ี      29        หมู่ท่ี      10       ถนน        -                           ซอย            -                    ต  าบล/แขวง                     สุรศักดิ์ 
อ าเภอ/เขต              ศรีราชา                 จงัหวดั             ชลบุรี                          รหสัไปรษณีย ์                 20110 

 (038)     311055                                (038)        323805                           (081)       6875032 
สาเหตุท่ีขอเอกสารทางการเรียน          ใช้ในการขอทุนการศึกษาของบริษทั  

มีความประสงค์ขอเอกสารแสดงผล    (กรุณาใส่เคร่ืองหมาย      ตามหัวข้อท่ีต้องการ) 
         ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยม  (...) รบ.1-ต  (....)  รบ.1-ป  (....) ปพ.1 (กรณศิีษย์เก่า)    ใบรับรองการเป็นนกัเรียน (ปพ.7) จ านวน .........ฉบบั 
         ระดบัประถมศึกษา  (.....)  ป.05    (.......)  ปพ.1  (กรณศิีษย์เก่า)          ใบรับรองการศึกษา (ศิษยเ์ก่า)  จ านวน ...............ฉบบั 
       ใบระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาองักฤษ  (Transcript) จ านวน………ฉบบั                    ใบรับรองผลการเรียน(ส าหรับ นร.ปัจจุบัน) จ านวน ..........ฉบบั              
         ใบรับรองภาษาองักฤษ ช่ือ – สกุล Master/Miss ตรงตาม Passport                                                                                                              จ านวน .........ฉบบั 

ชุมนุมท่ีเขา้ร่วมในแต่ละระดบัชั้น  1.   ฟุตบอล                      2. ดนตรีไทย                     3.   รักการอ่าน                               ลูกเสือ         รด. 

   กรณีขอใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ  (Transcript)  กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ  ดงันี ้
Student’s  name         ANONT            JAIBORISUT 

Father’s name        Mr.SOMJIT             JAIBORISUT                         Mother’s name   Mrs.WASSANA        JAIBORISUT 
Address No     29      Moo     10     Road                       -                                              Soi                            - 
Tambon/Khwaeng                 SURASAK                                                    Amphoe/Khet                                     SRIRACHA                         
Changwat                             CHONBURI                 Country             THAILAND                         Tel.      081-6875032 
Place of Birth          CHONBURI                                  Country                    THAILAND 

ลงช่ือ        นายอานนท์      ใจบริสุทธ์ิ        ผูข้อเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบนัดรับเอกสาร 
ช่ือ-สกุล (นักเรียน)................................................................เลขประจ าตัว....................ช้ัน ............... 
เอกสาร 3 วันท าการ    
  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยม  (......) รบ.1-ต  (........)  รบ.1-ป  (........) ปพ.1    ใบรับรองการเป็นนกัเรียน (ปพ.7)   
  ระดบัประถมศึกษา  (........)  ป.05    (..........)  ปพ.1           ใบรับรองการศึกษา (ศิษยเ์ก่า) 

  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาองักฤษ  (Transcript)              ใบรับรองผลการเรียน 

  ใบรับรองภาษาองักฤษ  
วันที่ยื่นค าร้อง ............./................../...............    วันที่รับเอกสาร ................./................/............. 
                                                                
 
 

ลงช่ือ ...............................................................ผู้รับค าร้อง     
 

ทบ.4 
No. …… 
 

แผนกธุรการ 
 
 
 

  คา้งรูป .........................ใบ  (เลือ่นรับเอกสาร)   
  ช าระเงินแลว้ .................ฉบบั ...................บาท                      
 
 
 

                    ลงช่ือ............................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 

 

 

 
 

 

                                                   แผนกธุรการ  038-311055 ต่อ 103 , 106 

กรุณาน าใบนดัรับเอกสารมาดว้ยทุกคร้ัง 
(งดรับเอกสารทุกกรณีหากไม่มใีบรับ) 



 

ค าช้ีแจงเร่ืองการขอระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1-ต, รบ.1-ป,ปพ.1,Transcript                                             
และใบรับรองการเป็นนักเรียน) 

 
1. กรุณากรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจง และถูกตอ้ง กรณีขอใบรับรองภาษาองักฤษตอ้งสะกดช่ือ – นามสกุล ใหต้รง

กบัพาสปอร์ตดว้ย 
2. กรณีบิดา / มารดา  มียศ / ต าแหน่ง  ใหเ้ขียนช่ือยศ/ต าแหน่งดว้ยค าเตม็  ท่ีเป็นปัจจุบนั  
3. ควรขอเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  3  วนั 
4. ทางโรงเรียนจะออกเอกสารใหน้กัเรียน โดยตอ้งช าระค่าธรรมเนียมค่าใบรับรองภาษาไทย    20  บาท  

ภาษาองักฤษฉบบัละ 30  บาท  ใบรับรองผลการเรียนฉบบัละ  20  บาท Transcript  ฉบบัละ  80  บาท   
5. กรณีเป็นศิษยเ์ก่า  ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองต่าง ๆ  ฉบบัละ  50  บาท                                     

Transcript  ฉบบัละ  80  บาท   
6. กรณีใหส่้งทางไปรษณีย ์ ตอ้งช าระค่าบริการส่งไปรษณีย ์ (EMS)  40  บาท                                                   

ลงทะเบียน  30  บาท  ธรรมดา  10  บาท   
7. ตอ้งน าใบนดัรับใบรับรองและ Transcript  มาขอรับเอกสารดว้ย  (กรณีขอรับเอง) 
8. รูปถ่ายท่ีตอ้งใชใ้นการขอใบรับรอง  (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) 

8.1 กรณนัีกเรียนปัจจุบัน  ห้ามใช้รูปถ่ายด่วน (โพลารอยด์) ใหใ้ชรู้ปถ่าย 2 น้ิว  ส าหรับการขอใบรับรองการ
เป็นนกัเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ สี(พื้นหลงัฟ้าเท่านั้น)หรือขาวด าหนา้ตรง  ไม่สวมแวน่ตาสวม
เส้ือนกัเรียน  เห็นเลขประจ าตวัชดัเจน  จ  านวนเท่ากบัประเภทท่ีขอใบรับรอง  นกัเรียนหญิงตอ้งรวบผม
ใหเ้รียบร้อย  ไม่ติดเคร่ืองประดบั  ไม่ใส่ต่างหู 

8.2 กรณีศิษยเ์ก่า  ห้ามใช้รูปถ่ายด่วน (โพลารอยด์) ใหใ้ชรู้ปถ่าย 2 น้ิว(ส าหรับ รบ.1ต และ รบ.1-ป) ขนาด 

1
2

1   น้ิว (ส าหรับ ปพ.1 และ Transcript) สี(พื้นหลงัฟ้าเท่านั้น)หรือขาวด า หนา้ตรงไม่สวมแวน่ตา สวม

เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้น  จ  านวนเท่ากบัประเภทท่ีขอเอกสารผูห้ญิงตอ้งรวบผมใหเ้รียบร้อย ไม่ติด
เคร่ืองประดบั  ไม่ใส่ต่างหู 

8.3 กรณทีีนั่กเรียนขอใบรับรองผลการเรียน  ใช้รูปขนาด  1
2

1   นิว้  สี(พื้นหลงัฟ้าเท่านั้น)หรือขาวด าหนา้ตรง

เท่านั้น 
9. ผูข้อตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียนทุกคร้ังท่ีมาติดต่อ                                     

ขอเอกสาร  โดยเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

หมายเหตุ    : กรณีมีเหตุสุดวสิัยไม่สามารถออกเอกสารไดท้นัตามก าหนด  ทางฝ่ายธุรการจะแจง้ใหท้ราบ                                     
                          โดยทางศพัทห์รือทางไปรษณียด่์วน  (หากติดต่อทางโทรศพัทไ์ม่ได)้    
กรณ ี :  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผา่นทางอินเตอร์เน็ต  ใหส่้งใบค าร้องท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้ทางไปรษณียพ์ร้อม  
             ค่าใชจ่้ายและรูปถ่ายท่ีระบุไวใ้นค าช้ีแจงขา้งตน้ 
 


