
 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
อา้งอิง   NU15  

ปรับปรุงครังที -  

          คํารองขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) วนัที.............เดือน................พ.ศ................ 

 
 

เรียน     ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

            ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)……………….…………………………………………………………………........………………….........รหัสนิสิต…….....................….…….……….………… 

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ (MR./MRS./MISS) ตัวพิมพใหญ.............................................................………………………….……….. เบอรโทร................................................. 

คณะ...............................................................  สาขาวิชา.................................................................ปที่เขาศึกษา..........................ปที่สําเรจ็การศกึษา......................... 

สําหรับปริญญาตร ี

(  ) ภาคปกต ิหลักสูตร................ ป              (  ) ภาคพิเศษ หลักสูตร............. ป    

**เกิดวันที่.........................เดือน............................... ป พ.ศ.เกิด............................. 

สัญชาติ..............................ศาสนา........................... จังหวัดที่เกิด........................... 

สําหรับคณะสาธารณสขุฯ, ป.บัณฑิตฯ, ประกาศนียบตัรฯ, พยาบาล 

      กรอกขอมูลการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / อนปุริญญา  ของทาน  

        **เปนนิสิต    (  ) ปริญญาตรพียาบาล  วพ. ................................................. 

                         (  ) คณะสาธารณสขุศาสตรตอเนื่อง 2 ป 

                         (  ) ป.บัณฑิตทางการสอน        (  ) แพทยแนวใหม 5 ป 

                         (  ) ประกาศนียบตัรฯ ตางๆ  โปรดระบ ุ

**เกิดวันที่................................เดือน................................. ป พ.ศ............................. 

สัญชาติ........................ศาสนา........................... จังหวัดที่เกิด.................................... 

**วุฒกิารศึกษาสูงสุด(ตัวยอ........................................................................................

ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. 

**สถาบันที่สําเรจ็การศกึษา........................................................................................ 

สําหรับ หลักสูตรคูขนาน 

ระบุสาขาที่ตองการ .………………………..........................…………………………..……………. 

               เชน หลกัสูตร วิทยาศาสตรการแพทย คูขนาน นิติศาสตร  

                 ระบุสาขาที่ตองการ  วทิยาศาสตรการแพทย 

สําหรับปรญิญาโท (กรอกขอมูลกอนเขาศึกษา) 

กรอกขอมูลการสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตร ีของทาน 

**วุฒกิารศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตร ี(ตัวยอภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................ 

**สถาบันที่สําเรจ็การศกึษา............................................................................ 

(   ) ภาคปกติ  (  ) ภาคพิเศษ  ในจังหวดัพิษณุโลก/ (  ) นอกศูนยวทิยบรกิาร 

(   ) โครงการครู อาจารยประจําการ 

**เกิดวันที่.......................เดือน....................................  ป พ.ศ........................... 

สัญชาติ......................ศาสนา......................จังหวัดที่เกิด..................................... 

 

สําหรับปริญญาเอก (กรอกขอมูลกอนเขาศึกษา) 

กรอกขอมูลการสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ของทาน  

**วุฒกิารศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท (ตัวยอภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................ 

**สถาบันที่สําเรจ็การศกึษา............................................................................ 

**เกิดวันที่........................เดือน.................................. ป พ.ศ........................... 

สัญชาติ........................ศาสนา..............................จังหวัดที่เกิด........................... 

 

**(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง) 
 

มีความประสงคจะขอ 

 ใบ TRANSCRIPT กอนสําเร็จการศึกษา    O ภาษาไทย จาํนวน….....ฉบับ     O ภาษาอังกฤษ จํานวน…......ฉบับ  (ใชรูปถายแตงกายสุภาพ(ใชรูปถายแตงกายสุภาพ    //    ชดุนิสิตชดุนิสิต))                                                                                                                            

  ใบ TRANSCRIPT หลังสําเร็จการศกึษา   O ภาษาไทย จํานวน…........ฉบับ   O ภาษาอังกฤษ จํานวน….......ฉบับ ((ใชรูปถายใชรูปถายสวมชดุครุยสวมชดุครุย    //    ชุดนิสิตชุดนิสิต    //    ชุดสภุาพชุดสภุาพ))                                                                                                                              

หมายเหต ุใชรูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รปู / 1 ฉบับ พรอมเขียน ชือ่-สกุล รหัสประจําตัวนิสิต และสาขา หลังรปูทุกใบ, TRANSCRIPT ภาษาไทย ขอไดตั้งแตรหัส 43 เปนตนไป  

(   )  ขาพเจาจะมาขอรับดวยตนเอง หรอืใหผูอื่นรบัแทน  (นาํใบนัดมาขอรบัเอกสารดวยทุกครั้ง)   

(   )  ฝากสงทางไปรษณีย   กรุณากรอกที่อยูใหชัดเจนบนซองจดหมาย (โดยเรยีกจากเจาหนาที่เคานเตอรทะเบียน)  

                                                                               

 
 
 

ลงช่ือ……………..…………………..………………….ผูขอ 

 
 

 

 

 

สําหรับงานทะเบยีนนิสิตและประมวลผล ขั้นตอนการขอใบรบัรอง 

ไดรับเงนิคาธรรมเนียมการขอใบ Transcript ดังกลาวแลว   
เปนจํานวนเงิน................................บาท     

 

                                            ลงชื่อ......................................ผูรบัเงิน 

1. กรอกคํารองใหครบถวน พรอมชําระคาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 

    กรณีเรงดวน ฉบบัละ 200 บาท ขอไดที่หนาเคานเตอร เทานั้น 

2. ทางไปรษณีย โปรดสั่งจายคาธรรมเนียมเปนธนาณัต ิเทานั้น 

   คาธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท + คาฝากสงตามเลือก 

แบบลงทะเบียน O  50.-/ครั้ง แบบ EMS O  80.-/ครั้ง 

กรณีขอทางไปรษณีย       โปรดระบุ ชื่อสกุล ที่อยู ใหชัดเจน  

ชื่อ-สกุล………................................................………………….……………....……… 

ที่อยู..........…..............................…………………………………………………………….. 

………………………….....……….............................................…………………………… 

………………………….....……….............................................……………………………

………..… 



ขั้นตอนการยื่นขอเอกสาร 

ย่ืนเอกสารดวยตนเอง หรือ ใหผูอื่นย่ืนแทน 

  กรอกคํารอง (NU 21), (NU 15) (ดาวนโหลดไดท่ี www.reg.nu.ac.th) ให

ครบถวน และยื่นไดที่ กองบริการการศึกษา ตึก QS งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล  

ไดตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวนัและเวลาราชการ 

 

ย่ืนขอเอกสารทางไปรษณีย 

  โปรดแจงที่อยูในการจัดสงเอกสารกลับคืน พรอมเบอรโทรศัพท  

ในชองที่ใหกรอกขอมูลจัดสงในแบบฟอรม 

  คาธรรมเนียมการดําเนินการ สั่งจายเปนธนาณัติ ฉบับละ 100.-/1 ฉบับ  

เลือกแบบคาจัดสง 1.สงแบบลงทะเบียน 50.-/ครั้ง  2.แบบดวน EMS. 80.-/คร้ัง 

 

              ธนาณัติส่ังจายในนาม 

  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เพื่อรับเงิน ณ ที่ทําการไปรษณีย 

“เคานเตอร มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036” 

 สงเอกสารมาที่ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  กองบริการการศึกษา ตึก QS 

  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล  (ขอใบรับรอง) หรือ (ขอใบทรานสคริป) 

  เลขที่ 99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์  

  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนฯ โทร.055-968300, 055-968324 


