
คํารองขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ต, รบ.1-ป, ป.05 ,ปพ.1) 
Transcript และ ใบรับรองการเปนนักเรียน 

โรงเรียนอัสสมัชัญศรีราชา 
 
 
 
 

(โปรดอานคําชีแ้จงดานหลังกอนกรอกเอกสาร) 

วันที่ ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................. 
ชื่อนักเรียน ..........................................................................นามสกุล ................................................................. เลขประจําตัว ............................................. 
เกิดวันที ่......................เดอืน ..............................พ.ศ. ..........................  เลขบัตรประจําตัวประชาชน  .................................................................................. 
ศาสนา     พุทธ     คาทอลกิ     อิสลาม      ..............................................ชือ่ – สกุลบดิา ................................................................................... 
ชื่อ-สกุลมารดา ....................................................................................................................................................................................................... 
สถานะภาพการเปนนักเรียน 
   ปจจบุันกําลังศึกษาชั้น ............................หอง ........................... ประเภท    ไปกลบั      ประจํา ตกึ/หอ.............................................. 
   ศิษยเกา   จบชั้น ..................................หอง ................................  ปการศกึษาที่จบ  ..................................................................................... 
ที่อยูที่สามารถติดตอได 
บานเลขที ่ ........................หมูที่ ..........................ถนน. .......................................ซอย ..........................ตาํบล/แขวง ............................................................ 
อําเภอ/เขต ....................................................จังหวดั ......................................................รหัสไปรษณีย ................................................................................ 

 (.......) ..................................................... (..........) .................................................... (.........) .................................................................................. 
สาเหตุที่ขอเอกสารทางการเรียน ........................................................................................................................................................................................................... 

มีความประสงคขอเอกสารแสดงผล 
  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยม  (......) รบ.1-ต  (........)  รบ.1-ป  (........) ปพ.1                 ใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7)    จํานวน ............ฉบับ 
  ระดบัประถมศึกษา  (........)  ป.05    (..........)  ปพ.1                                      ใบรับรองการศึกษา (ศษิยเกา)   จํานวน ............ฉบับ 
  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ  (Transcript)  จํานวน ............ฉบับ            ใบรับรองผลการเรียน  จํานวน ............ฉบบั  
  ใบรับรองภาษาอังกฤษ ชื่อ – สกุล Master/Miss ตรงตาม Passport ………………………………………………..…………จํานวน .............ฉบบั 

ชุมนุมที่เขารวมในแตละระดบัชัน้  1. ........................................2. .........................................3. .........................................   ลูกเสือ    รด. 

   กรณีขอใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ  (Transcript)  กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
Student’s  name ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
Father’s name …………………………………………….…………… Mother’s name ………………………………………………………………….. 
Address No …….……. Moo …….…… Road ………….……………………………………..Soi …………………….………………………………... 
Tambon/Khwaeng ………………………..…………….……………..Amphoe/Khet ……………………………..……………………………………… 
Changwat………………………………..…………….Country……………………….………………….Tel ……..…………………………………….. 
Place of Birth .................................................................................................Country ……………………………….…………………………..………... 

ลงช่ือ ..............................................................ผูขอเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกฝายธุรการ 
รับเรื่องเมื่อวันที่  ................./............./...............นัดรับวันที่ ................/................../...............      รับเอง      สงไปรษณีย 
                                                                                                                                                                    ลงชื่อ ................................................................ผูรับเรื่อง 

                        ใบนัดรับเอกสารแสดงผลการเรียน / Transcript (ทบ.4)                                             
ชื่อนักเรียน ..................................................นามสกุล ................................................เลขประจําตัว .................................. ชั้น ................. 
เอกสารที่ขอ      ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยม  (......) รบ.1-ต  (........)  รบ.1-ป  (........) ปพ.1         ใบรับรองการเปนนักเรียน (ปพ.7)  

           ระดับประถมศึกษา  (........)  ป.05    (..........)  ปพ.1          ใบรับรองการศึกษา (ศิษยเกา)         ใบรับรองผลการเรียน                
                              ใบระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ  (Transcript)        ใบรับรองภาษาอังกฤษ                                                                                
นัดรับวันที่  .......... เดือน .......................พ.ศ. .................  โดย    รับเอง      สงไปรษณีย              ลงชื่อ ....................................................เจาหนาที่ 
                                                                                                                                                                            ................/................./............... 

FM-ACS-ธก2-18 
Rev.00 

ทบ.4 
No. …… 

FM-ACS-ธก2-18 
Rev.00 



คําชี้แจงเรื่องการขอระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1-ต, รบ.1-ป,ปพ.1,Transcript                         
และใบรับรองการเปนนักเรียน) 

 
1. กรุณากรอกขอความดวยตวับรรจง และถูกตอง กรณีขอใบรับรองภาษาอังกฤษตองสะกดชื่อ – นามสกุล ใหตรงกบั

พาสปอรตดวย 
2. กรณีบิดา / มารดา  มียศ / ตําแหนง  ใหเขยีนชื่อยศ/ตําแหนงดวยคําเต็ม  ที่เปนปจจุบนั 
3. ควรขอเอกสารลวงหนาอยางนอย  3  วนั 
4. ทางโรงเรียนจะออกเอกสารใหนกัเรียน โดยตองชําระคาธรรมเนียมคาใบรับรองภาษาไทย    20  บาท  ภาษาอังกฤษ

ฉบับละ 30  บาท  ใบรับรองผลการเรียนฉบับละ  20  บาท Transcript  ฉบับละ  80  บาท   
5. กรณีเปนศษิยเกา  ตองชําระคาธรรมเนียมการออกใบรับรองตาง ๆ  ฉบับละ  50  บาท                                     

Transcript  ฉบับละ  80  บาท   
6. กรณีใหสงทางไปรษณยี  ตองชําระคาบริการสงไปรษณีย  (EMS)  40  บาท                                                   

ลงทะเบียน  30  บาท  ธรรมดา  10  บาท   
7. ตองนําใบนดัรับใบรับรองและ Transcript  มาขอรับเอกสารดวย  (กรณขีอรับเอง) 
8. รูปถายที่ตองใชในการขอใบรับรอง  (ถายไมเกิน  6  เดือน) 

8.1 กรณีนักเรียนปจจุบัน  หามใชรูปถายดวน (โพลารอยด) ใหใชรูปถาย 2 นิ้ว  สําหรับการขอใบรับรองการ
เปนนักเรียนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สี(พื้นหลังฟาเทานั้น)หรือขาวดําหนาตรง  ไมสวมแวนตาสวม
เสื้อนักเรียน  เห็นเลขประจําตัวชัดเจน  จํานวนเทากับประเภทที่ขอใบรับรอง  นักเรียนหญิงตองรวบผมให
เรียบรอย  ไมติดเครื่องประดับ  ไมใสตางหู 

8.2 กรณีศิษยเกา  หามใชรูปถายดวน (โพลารอยด) ใหใชรูปถาย 2 นิ้ว(สําหรับ รบ.1ต และ รบ.1-ป) ขนาด 1
2
1   

นิ้ว (สําหรับ ปพ.1 และ Transcript) สี(พื้นหลังฟาเทานั้น)หรือขาวดํา หนาตรงไมสวมแวนตา สวมเสื้อเชิ้ตสี
ขาวแขนสั้น  จํานวนเทากับประเภทที่ขอเอกสารผูหญิงตองรวบผมใหเรียบรอย ไมติดเครื่องประดับ  ไมใส
ตางห ู

8.3 กรณีท่ีนักเรียนขอใบรับรองผลการเรียน  ใชรูปขนาด  1
2
1   นิ้ว  สี(พื้นหลังฟาเทานั้น)หรือขาวดําหนาตรง

เทานั้น 
9. ผูขอตองแนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนทุกครัง้ที่มาติดตอ                                    

ขอเอกสาร  โดยเซ็นรับรองสําเนาถูกตองดวย 

หมายเหตุ    : กรณีมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถออกเอกสารไดทันตามกําหนด  ทางฝายธุรการจะแจงใหทราบ                                     
                          โดยทางศัพทหรือทางไปรษณียดวน  (หากติดตอทางโทรศัพทไมได)   
กรณี  :  ดาวนโหลดแบบฟอรมผานทางอินเตอรเน็ต  ใหสงใบคํารองที่กรอกเรียบรอยแลวทางไปรษณยีพรอม 
             คาใชจายและรูปถายที่ระบุไวในคําชี้แจงขางตน 
 


