
RE10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว) 
 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
....................................................................................... .... เมื่อ ปี พ.ศ. ................  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
................................................ ต้องการขอเอกสารทางการศึกษา ดังนี้ (ทำเครื่องหมาย ✓ ใน  รายการที่ท่านเลือก
และปฏิบัติตามคำช้ีแจงหน้าถัดไป) 
1. เอกสารฉบับภาษาไทย 

รายการ จำนวน (ฉบบั) 
 1.1  หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (กรณีสญูหาย) 
            (แนบรูปถ่ายส ีชุดสุภาพ พื้นหลงัสีฟ้า ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รูป) 

 

 1.2  หนังสือรับรองประกาศนียบัตร (กรณีสูญหาย) (แนบใบแจ้งความ) 
            ใบประกาศนียบตัรเลขที่.................................... ออกให้เม่ือวันที่............................... 

 

 1.3  แปลใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
            (แนบรูปถ่ายส ีชุดสุภาพ พื้นหลงัสีฟ้า ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รูป) 
            ชื่อ-สกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................  

 1.4  คัดสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (กรณีสูญหาย)     (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)  

 
2. เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ 

รายการ จำนวน ฉบับ) 
 2.1  แปลหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา  
            (แนบรูปถ่ายส ีชุดสุภาพ พื้นหลงัสีฟ้า ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รูป) 

 

 2.2  แปลใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
            (แนบรูปถ่ายส ีชุดสุภาพ พื้นหลงัสีฟ้า ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รูป) 
            ชื่อ-สกุลเดิม (ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................  

 2.3  คัดสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (กรณีสูญหาย)     (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)  

โดยขอรับ       ด้วยตนเอง   
              มอบให้.......................................................................... ซ่ึงมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับข้าพเจ้า 
คือเป็น.....................................  เป็นผู้รับแทน  เบอร์โทรศัพท์ผู้รับมอบ...................................................... 
          ทางไปรษณีย์  ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดสง่.......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................  

                                                                                 ....................................................ลงช่ือผู้ยื่นคำรอ้ง 
          (...................................................) 
                   วันที่ ................................................... 
 
 
➢ ค่าธรรมเนียมเอกสารทางการศึกษา  100 บาท ต่อ 1 ฉบบั 
➢ ค่าจัดส่งทางไปรษณีย ์  ลงทะเบยีน  30 บาท, EMS  50 บาท          

 
 

ขั้นที่ 1 กรอกแบบฟอร์ม 
 

ขั้นที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม  

ขั้นที่ 3 นำหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบคำร้อง ยื่นที่งานทะเบียนฯ  
 

วนัท่ีรับค ำร้อง............................. 



 
คำช้ีแจง 

 
1. การขอเอกสารหลักฐานทุกประเภท  ให้แนบสำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript)  มาด้วย  
2. กรณีขอหนังสือรับรองประกาศนียบัตรสูญหาย ให้แนบใบแจ้งความด้วย 
3. การจัดทำเอกสาร ใช้เวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ นับตัง้แต่วันที่งานทะเบียนฯ ได้รับคำร้อง  
4. หากไม่มารับเอกสารที่ขอไว้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้อง ต้องยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมใหม่ 
5. กรณีรับเอกสารแทน : ต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบหมายให้

ดำเนินการแทน  และเซ็นรับรองสำเนา 
6. ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้หรือโอนชำระผ่านธนาคาร พรอ้มแนบหลกัฐานการชำระเงิน 
7. ยื่นคำร้องไดท่ี้ :   งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ฝ่ายบรกิารการศึกษา  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี   
29 ม.4  ต.บ้านสวน  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000   
โทรศัพท์ 0 3827 5663 ต่อ 161   โทรสาร 0 3827 4245 
E-mail: education@scphc.ac.th 

 
 
 

ข้ันตอนการขอเอกสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรอกใบคำร้อง และชำระเงินค่าธรรมเนียม  

2. นำหลักฐานการชำระเงินพร้อมด้วยใบคำร้อง 
ยื่นที่งานทะเบียนฯ  

ด้วยตนเอง หรอืทางไปรษณีย ์

3. รับเอกสารผ่านช่องทางที่ระบุ  
  

3-7 วันทำการ 



 
(นำส่งวิทยาลัย) 

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
แบบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมเอกสารทางการศึกษาและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์  

    Statement of Applicant Account/Receipt 
 
เลขประจำตัวประชาชน (Ref. no1)  
04 (Ref. no2) 
ช่ือ-นามสกุล ........................................................................ ...................... โทรศัพท์................................................................................. 
 
ที่ รายการ จำนวนเงิน 
 
1 
2 

 
ค่าธรรมเนียมเอกสารทางการศึกษา  
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) 

 
..................... 
…………..…..…… 

ยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นเป็นตัวอักษร (............................................................................) รวม Total ………….………… 
กำหนดชำระเงินที่ธนาคาร  

 
 

ผู้รับเงิน....................................... 
วันที่............................................ 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
(ลงลายมือชื่อและตราประทับ) 

โปรดนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินตามรายชื่อธนาคารด้านล่างทุกสาขาทั่วประเทศ การขอเอกสารทางการศึกษา
จะสมบูรณ์เมื่อทางธนาคารยืนยันการชำระเงินและได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ระบุ  และมีเจ้าหน้าที่
ธนาคารลงลายมือและประทับตรากำกับเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ชื่อบัญชี   เงินบำรุงการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี 
เลขที่บัญชี 207-1-08832-8      
 
พับ – ฉีกตามรอยปะ  
 
 

 

 

                     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี                                                  (สำหรับธนาคาร) 
                  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้                           ใบแจ้งชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี 
                  โทร./มือถือ.........................................................                                                   Payment of Applicant Account 
                                                                                       โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากผู้ชำระเงินแยกต่างหาก 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ชื่อบัญชี   เงินบำรุงการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี 
เลขที่บัญชี 207-1-08832-8      

ช่ือ-สกุล   ............................................................................. 

เลขประจำตัวประชาชน…….…………………………………………………… 
(Ref. no1)   
04 (Ref. no2)  จำนวนเงิน .................................................... 

(......................................................................) 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร (Bank Use Only) 

ผู้รับเงิน (Received By) 

ผู้รับมอบอำนาจ (Authorized By) 

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และนำเงินสดไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารเท่าน้ัน  


