
คำร้องขอหลักฐานการศึกษา 
                                                                                                                                                       

  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                      วันที.่.............เดือน................................................พ.ศ. ...................... 

 

เรื่อง ขอหลักฐานการศึกษา 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 

                ข้าพเจ้า (ระบุคำนำหน้าชื่อ)................................................................................................................มีความประสงค์จะขอหลักฐาน
การศึกษาของนักเรียนชื่อ (ระบุคำนำหน้าชื่อ)........................................................................... ..............................เลขประจำตัว .......................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 
 กำลังศึกษาชั้น ม. ......../......... เลขที่ ......... ปีการศึกษา ................... เพ่ือนำไปใช้ ........................................................................................ 
 จบชั้น ม. ......../......... จากโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา.................และได้อนุมัติ จบหลักสูตร เมื่อ วัน/เดือน/ปี................................................... 
 ออกจากโรงเรียนก่อนจบหลักสูตร  (ไม่จบหลักสูตร)  เมื่อ วัน/เดือน/ปี ......................................................................................................... 
 

หลักฐานการศึกษาที่ต้องการ คือ 
 

      ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)                ฉบับภาษาไทย   จำนวน ........ ฉบับ          ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ........ ฉบับ 
      ใบแทนประกาศนียบัตร (ใบ ปพ.๒)                    ฉบับภาษาไทย   จำนวน ........ ฉบับ          ฉบับภาษาอังกฤษ    จำนวน ........ ฉบับ 
      ใบรับรองความเป็นนักเรียน  (ใบ ปพ.7)               มีผลการเรียน           ไม่มีผลการเรียน       ฉบับภาษาไทย        จำนวน ........ ฉบับ       
                                                                                                                           ฉบับภาษาอังกฤษ    จำนวน ........ ฉบับ 
      ใบระเบียนแสดงผลการเรียนรายภาค (ใบ ปพ.6)         ม. ........ เทอม .......... ฉบับภาษาไทย .......... ฉบับ 
                                                              ม. ........ เทอม .......... ฉบับภาษาไทย .......... ฉบับ 
      ใบรับรองเวลาเรียนและการเก็บคะแนน    ภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา ......... จำนวน .......... ฉบับ    
 

     พร้อมกันน้ีได้แนบรูปถ่ายขนาด  1.5 น้ิว   จำนวน ........ รูป  (ถ้าจบการศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2548 ให้ใช้รูปขนานด 2 น้ิว) 
 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                                                                        ลงชื่อ.......................................................... 

                                                                                             ( ..................................................................... ) 
                                                                     ผู้ยื่นคำร้อง 
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    การพิจารณาของผู้บริหารโรงเรียน 
          อนุญาต 
          ไม่อนุญาต.................................................................. 

 
 

            ลงชื่อ.................................................... 
                  ( .................................................. ) 

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

   บันทึกนายทะเบียน 
   ทราบ     ย้ายสถานศึกษา       ขอทุนการศึกษา     
               การศึกษาต่อ           อื่นๆ .................................. 
 

 
 

                    ลงชื่อ............................................... 
                         ( นายนิพนธ์  ติลกโชติพงศ์ ) 

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

สำหรับเจ้าหน้าที ่
ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว 
จำนวน.................บาท 

 
ลงชื่อ.................................................... 

        ( ................................................... ) 
       เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

หมายเหต ุ 
     1. นักเรียนปัจจุบันต้องใช้รูปถ่ายเป็นแบบครึ่งตัว   

2. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
3. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. ผู้ท่ีจบการศึกษาแล้วให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาว พร้อมแจ้งความเอกสารหาย 
5. ค่าธรรมเนียมการขอหลักฐานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

          5.1  ปพ.1, ปพ.7, ปพ.6  ภาษาไทย ฉบับละ 10 บาท 
          5.2  ปพ.1, ปพ.2 (ใบแทน) ภาษาไทย (จบแล้ว)  ฉบับละ 20 บาท 
          5.3  ปพ.1 ภาษาอังกฤษ  ฉบับละ 60 บาท 
          5.4  ปพ.2 (ใบแทน), ปพ.7 ภาษาอังกฤษ  ฉบับละ 20 บาท 
      6. ให้มารับหลักฐานได้   หลังจากมายื่นคำร้อง  ภาษาไทย  3 วันทำ
การ  ภาษาอังกฤษ 5 วันทำการ  ในวัน เวลาราชการเท่าน้ัน  (นักเรียนให ้
แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพลศึกษาตามระเบียบโรงเรียน) 

 



 
รายช่ือนักเรียนท่ีขอหลักฐานการศึกษา 
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กรณีขอเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ   (โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจน) 
 

 ช่ือ – สกุล  นักเรียน ................................................................................................................................. 
 วัน เดือน ปี เกิด ................................................................................. ศาสนา ........................................ 
 สถานท่ีเกิด  จังหวัด…………………………………….............................…………… 
 จบการศึกษา ( ป.6 / ม.3 ) จากโรงเรียน ................................................................................................ 
 ช่ือ – สกุล  บิดา ....................................................................................................................................... 
 ช่ือ – สกุล  มารดา..................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน .............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.........................................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

 

 
 
 
 


