
 

                                             ใบค ำร้องขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ (มสธ. 30/2)   

    เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและวัดผล         

  ข้ำพเจ้ำ  (นำย,นำง,นำงสำว)...................................................................เลขประจ ำตัวนักศึกษำ    

    แขนงวิชำ/วิชำเอก                                  ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้........................................................... ..................................................................  
    ............................................................................................................................................ ...................................โทรศัพท์...............................................  

 1.  ขอให้เขียนเครื่องหมำย   ลงในช่อง           ตำมท่ีนักศึกษำมีควำมประสงค์ขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  (มสธ. 30/2)   

 
รำยกำร 

ค่ำธรรมเนียม  
 ฉบับละ  
   1.  ขอหนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  (มสธ. 14)           ภำษำไทย  (ฉบับท่ี  2)          ภำษำอังกฤษ   50  

        ส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำท่ี...................................................ปีกำรศึกษำ......................................   
   2.  ขอใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)  (มสธ.15)          ภำษำไทย   (ฉบับท่ี  2)          ภำษำอังกฤษ   50  

        ส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำท่ี........................ปีกำรศึกษำ............................   

   3.  ขอใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (ตรวจสอบผลกำรเรียน)          ภำษำไทย          ภำษำอังกฤษ 50  

   4.  ขอหนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี.............ปีกำรศึกษำ.......................   
             ภำษำไทย          ภำษำอังกฤษ 
 5.  หนังสือรับรองโครงกำรกู้ยืมเงินของธนำคำรกรุงไทย  (กยศ.204)  
 6.  หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำองค์กำรทหำรผ่ำนศึก  (กสก.2) 

  50 
 

50 
50 

 

   7.  ขอใบแปล       ใบปริญญำบัตร        ประกำศนียบัตร        สัมฤทธิบัตร        เป็นภำษำไทย         ภำษำอังกฤษ   50  

       (นักศึกษำต้องได้รับใบปริญญำบัตร  ประกำศนียบัตร  สัมฤทธิบัตร  จำกมหำวิทยำลัยแล้ว 
     จึงจะมีสิทธิขอใบแปลได้)  

  

   8.  ขอใบแทน        ปริญญำบัตร         ประกำศนียบัตร         สัมฤทธิบัตร          ภำษำไทย     50  
       ส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำท่ี........................ปีกำรศึกษำ............................     
       (มหำวิทยำลัยจะออกใบแทนให้กรณีท่ีช ำรุด  สูญหำย  หรือถูกท ำลำยเท่ำนั้น)   
   9.  ขอหนังสือรับรองค ำอธิบำยชุดวิชำ  รำยวิชำ         ภำษำไทย         ภำษำอังกฤษ 

10.  ขอหนังสือรับรองค ำอธิบำยชุดวิชำ  รำยวิชำ        ภำษำไทย         ภำษำอังกฤษ        พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง                  
   50 

70 
 

  11.  ขอหนังสือรับรองอื่น ๆ..................................................................         ภำษำไทย    50  

                   รวมเงินทั้งสิ้น      
 

2.  วิธีกำรช ำระเงิน           
  ช ำระเงินด้วยบริกำร  Pay at Post  (Barcode)  โดยแนบส ำเนำใบรับเงิน/ใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อมำพร้อมใบค ำร้องขอเอกสำรส ำคัญ 

ทำงกำรศึกษำ  (มสธ. 30/2)  และส่งมำยังส ำนักทะเบียนและวัดผล  ฝ่ำยทะเบียนนักศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 

   ค ำเตือน  1.  หลังจำกเจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์บันทึกข้อมูลกำรขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำของท่ำนแล้ว  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับเงิน/ใบก ำกับภำษี 
                   อย่ำงย่อ  กับแบบฟอร์มใบค ำร้องขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  (Pay  at  Post)   ให้ถูกต้องตรงกันหำกไม่ถูกต้องขอให้รีบแจ้ง 
                   เจ้ำหน้ำทีไ่ปรษณีย์ทันที  
               2.  กรณีนักศึกษำมีเลขประจ ำตัวนักศึกษำมำกกว่ำ 1 เลขประจ ำตัว  ขอให้นักศึกษำใช้ใบค ำร้องขอเอกสำรส ำคัญโดยแยกกำรช ำระเงิน 
                   1 ใบค ำร้องขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  ต่อ 1 เลขประจ ำตัวนักศึกษำ 

 3.  ให้นักศึกษำอ่ำนรำยละเอียด  ค ำชี้แจงกำรขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  (มสธ. 30/2)  ซ่ึงพิมพ์ไว้ด้ำนหลังเอกสำร  และให้นักศึกษำด ำเนินกำร 
     ให้ถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 
ลงชื่อ..............................................นักศึกษำ    ลงชื่อ...........................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจ 
 (…………………………………………………………)        (………………………….…………………………………) 
วัน/เดือน/ปี................................................         วัน/เดือน/ปี................................................... 
 

 อ่ำนรำยละเอียดด้ำนหลัง 

   ผลกำรตรวจสอบของหน่วยเอกสำรส ำคัญ 
         ช ำระค่ำธรรมเนียมครบ             ไม่ครบ 
         รูปถ่ำยถูกต้อง                        ไม่ถูกต้อง 
............................................................................. 
ลงชื่อ................................วันท่ี......../............/........... 



 

คําชี้แจงการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  (มสธ. 30/2) 
 

ลําดับที่ 0ประเภทของเอกสารสําคัญ รายละเอียดในการขอเอกสารสําคัญ 

1. หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (มสธ.14) ฉบับที่ 2 1.  มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว 

     (เปนการขอเพิม่เติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดสงใหนักศึกษา) 

2. ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับที่ 2 2.  มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว 

     (เปนการขอเพิม่เติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดสงใหนักศึกษา  และนักศึกษาไดทําการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบรอยแลว)   

  หมายเหตุ     1.   การขอเอกสารตามขอ  1  และ  2  ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้ 

1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตองสงรูปถายขาวดําหรือภาพสี  สวมครุยบัณฑิต  ตามตัวอยาง  รูปถายในคําชี้แจงการขอสําเร็จ

การศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว  ฉบับละ 2 รูป  มาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  (มสธ.30/2) 

1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร  ตองสงรูปถายขาวดําหรือภาพสี  สวมเครื่องแบบปกติขาว หรือสวมเสื้อเชิ๊ตสีขาว 

                                                     ไมมีลวดลาย  และกระดุมสีขาว (ไมใชกระดุมโลหะ)  ไมสวมครุยบัณฑิต  ขนาด  1 นิ้ว  ฉบับละ 2  รูป  มาพรอม 

                                                  ใบคํารองขอเอกสารสาํคัญทางการศึกษา  (มสธ. 30/2) 

3. ใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน) 3.  มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูหรือพนสถานภาพการเปนนักศึกษา  โดยระบุผลการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาแรก   

     ถึงภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองสงรูปถายขาวดําหรือภาพสี  สวมเครื่องแบบปกติขาว  หรือสวมเสื้อชุดสีสุภาพ    

     ตามสากลนิยม  และไมสวมครุยบณัฑิต  ขนาด 1  นิ้ว  ฉบับละ  2  รูป  มาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  (มสธ. 30/2) 

4. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 4.  มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู 

5. ใบแปลใบปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร  สัมฤทธิบัตร 

เปนภาษาอังกฤษ 

5.  มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร  สัมฤทธิบัตร  แลว  ใหนักศึกษาถายสําเนา  ฉบับภาษาไทย       

     และรับรองสําเนาถูกตอง  พรอมเขียนชื่อ – ชื่อสกุล  ภาษาอังกฤษกํากับมาดวย  สงมาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  (มสธ.30/2) 

6. ใบแทนปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร  สัมฤทธิบัตร 6.  มหาวิทยาลัยจะออกใบแทนเอกสารใหกรณีที่ชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ในกรณีที่เอกสารชํารุด  ใหสงเอกสารที่ชํารุด  หรือในกรณีที่สูญหาย  

     หรือถูกทําลาย  ใหสงสําเนาใบแจงความเอกสารสูญหายมาดวย 

7. หนังสือรับรองคําอธิบายชุดวิชา 7.  มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองคําอธิบายชุดวิชา  ในชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผานเทานั้น 

8.  หนังสือรับรองการสอบผานชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร รุนที่

.......... 

8.  ใหนักศึกษาสงใบแจงผลการสอบมาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  (มสธ.30/2) 

9.  หนังสือรับรองอื่น ๆ 9.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกเอกสารใหนักศึกษาเปนรายกรณีไป 

  
1หมายเหตุ    การขอเอกสารรายการที่  4 -10  ตามใบคํารองขอเอกสารสําคญัทางการศึกษา  (มสธ. 30/2)  ไมตองใชรูปถาย 

 

คําชี้แจงเพิ่มเติม 

การขอเอกสารทุกรายการนักศึกษาตองสงใบคาํรองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา  (มสธ. 30/2)   และใบรับเงิน / ใบกํากับภาษีอยางยอแนบไปดวย  โดยจัดสงไปที่ 

สํานักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ฝายทะเบียนนักศึกษา   หนวยเอกสารสําคัญ   ตําบลบางพูด   อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
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