
              

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
    

 

       วันที่ ……….. เดือน ……………………… พ.ศ. …………….. 

ด้วยข้าพเจ้า  …………………….………………………………รหัสนักศึกษา   

เป็นนักศึกษา คณะ  ……………….…………….… สาขาวิชา …………..……….…………… ภาค            ปกต ิ             สมทบ              

หลักสูตร         4  ปี           ต่อเน่ือง     มีความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา          ที ่1,         ที ่2,           ฤดูร้อน     

ปีการศึกษา ……….… ซึ่งข้าพเจ้า : ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ขอส าเร็จการศึกษา       จ านวน ….……หน่วยกิต 
                 ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วท้ังสิ้น (ไม่รวมภาคที่ขอส าเร็จการศึกษา)  จ านวน …..….. หน่วยกิต
    หน่วยกิตที่สอบได้ทั้งสิ้น           จ านวน ……….หน่วยกิต 
                     ขณะน้ีคะแนนเฉลี่ยสะสม …………………            
ที่อยู่ (เบอร์โทรฯ)  ที่สามารถติดต่อได้เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว  (โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่านเอง) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ ………………………………………………….. ผู้ยื่นค าร้อง 
 
 บันทึกอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า   นาย / นางสาว ………………………………………..………………………………………….…. 

    -  ได้ลงทะเบียนเรียน         ครบ         ไม่ครบ  ตามหลักสูตร  และ        มีสิทธ์ิ         ไม่มีสิทธ์ิ   ขอส าเร็จการศึกษาได ้

    -  ( บันทึกเพิ่มเติม ) ………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

 
                       ลงชื่อ ………………………………………………………… 

                    ………… / ……………….…. / ……………... 

 บันทึกหวัหน้าสาขา / คณบด ี

       แจ้งส านักทะเบียนและประมวลผล  เพื่อด าเนนิการต่อไป 

 
                 ลงชื่อ  ………………………………................................. 

                         …………. / ………………….…. / …………… 

  บันทกึห้องสมุด 

           ติดค้างหนงัสือ 

           ไม่ติดค้างหนังสือ 

                     ลงชื่อ …………………………………………...... 

                               ………. / ………………… / ……….. 

 
  บันทกึแผนกการเงิน   ..................................................................................................................... ...................................................... 

 

        ลงชื่อ …………………………………………………………………….. 

                       …………. / …………………….. / …………………… 
 

หมายเหตุ



 

 

ท .มธร .12  

             
 



             

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ใบรายงานผลการศึกษา  (ส า เร็จการศึกษา)  

 

            วันที่ ……….. เดือน ……………………… พ.ศ. …………….. 

ด้วยข้าพเจ้า  ……………………………………………..........….....รหัสนักศึกษา 

เป็นนักศึกษา คณะ  ………………………………… สาขาวชิา ………………………………… ภาค ปกติ      สมทบ 

ส าเร็จการศึกษาแล้วในภาคการศึกษา               ที่ 1,               ที่ 2,      ฤดูร้อน ปีการศึกษา.......... ………………..….. 

มีความประสงค์ขอ  TRANSCRIPT OF RECORD (ฉบับสมบูรณ์)  จ านวน ………..…. ฉบับ                   ไทย                     อังกฤษ 

เพื่อน าไป ศึกษาต่อ  เทียบโอนหน่วยกิต  สมัครงาน อื่น ๆ ...............………………………………… 

เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ             เข้าร่วม  (นศ.ทุกคนต้องเข้าร่วมปัจฉิมฯ หากนศ.ไม่เข้าร่วมปัจฉิมฯ จะไม่สามารถแจ้งจบได้)                    

พร้อมกันน้ีได้แนบ รูปถ่าย  1 น้ิว (หน้าไกล)  (สวมชุดครุยมหาวิทยาลัย ฯ)  จ านวน …………… รูป 
 
         ลงชื่อ ………………………………………………….ผู้ยื่นค าร้อง 
 

                          

  

1. First name  (Mr/Mrs/Miss) …………………………….……………………………………. Last name ……………..…………………………………………………………... 

2. Date of Birth (D–M–Y)  ………….……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………... 

3. Religion ………………………………………….…….. Race ………..…………………………………………… National ………………..……….……………………………………… 

4. Place of birth (Province) ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………… 

5. ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธนบุรี  ได้ส าเร็จการศึกษา        ม.6 ,        ปวช. ,        ปวส. ,        ปวท,         อนุปริญญา , 

      ปริญญาตร ี  จาก ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

  บันทึกหัวหน้าสาขาวิชา 

…………………………………………………………………………………… 

                     ลงชื่อ ……………………………………………. 

                            ………. / ………………. / …………… 

  บันทึกคณบด ี

 ………………………………………………………………………………… 

                     ลงชื่อ ……………………………………………. 

                            ………. / ………………. / …………… 

   บันทึกส านกัทะเบียนและประมวลผล 

    แนบรูปชุดครุย ……… รูป 

          ไม่แนบรูปชุดครุย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

                    ลงชื่อ ……………………………………………… 

                           ………. / ………………… / ………….. 

  บันทึกแผนกการเงิน 

ได้รับเงนิค่าใบรายงานผลการศึกษา จ านวน …………… ฉบับ 

รวมเปน็เงนิท้ังสิน้ ………………………… บาท 

                     ลงชื่อ ……………………………………………. 

                            ………. / ……………… / ……………. 

  นักศึกษาได้รับหลกัฐานเรียบร้อยแล้ว 

   

        ลงชื่อ …………………………………………… 

                          ………. / ……………… / ……………. 

หมายเหตุ  

  

             
 


