
แบบคํารองขอเอกสารการเรียนฝายวิชาการ 
 

             โรงเรียนระยองวิทยาคม 

               วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ. ....................... 
 

    เรื่อง    การขอเอกสารการเรยีนฝายวิชาการ 

    เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม 

 

  ขาพเจา ( ช่ือผูยื่นคํารอง ) ................................................................................................ มีความประสงคขอเอกสารการเรียน 

    เพ่ือใช .............................................................................................................  เบอรโทรติดตอ  .......................................................... 
    ของ ( ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว )  ..................................................................................  เลขประจําตัว  .................................... 

    ซึ่ง         กําลังศึกษาอยูช้ัน  ม. ......... / ............     ปการศึกษา .................... 

                สําเร็จการศึกษาช้ัน  ม. ........ / ...........  ปการศึกษา .................... 
 

       1. สําหรับนักเรียนท่ีจบไปแลว   ปพ. 1 ,  รบ.1 (ใบระเบียนแสดงผลการเรียน)         จํานวน ......... ฉบับ  (นัดรับ 3 วันทําการ) 

       2. ปพ. 1 (ใบระเบียนแสดงผลการเรียน) (ยังไมสําเร็จการศึกษา) ........... ภาคเรียน        จํานวน ......... ฉบับ  (นัดรับ 3 วันทําการ) 

       3. ปพ. 6 (ใบรายงานผลการพัฒนาคณุภาพผูเรยีนรายบุคคล) ช้ัน ม. ....... ภาคเรียนท่ี....... จํานวน ......... ฉบับ  (นัดรับ 3 วันทําการ) 

        4. ปพ. 7 (ใบรับรองการเปนนักเรียนภาษาไทย) (กรอกขอมูลดานหลัง)                       จํานวน ......... ฉบับ (นัดรับ 3 วันทําการ) 

       5. ปพ. 7 (ใบรับรองการเปนนักเรียนภาษาอังกฤษ) (กรอกขอมลูดานหลัง)              จํานวน ......... ฉบับ (นดัรับ 3 วันทําการ) 

       6. TRANSCRIPT  (กรอกขอมลูดานหลัง เปนภาษาอังกฤษ)                                         จํานวน ......... ฉบับ (นัดรับ 7 วันทําการ) 

       7. เอกสารอ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................        จํานวน ......... ฉบับ (นัดรับ 3 วันทําการ) 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพิจารณาอนุมัต ิ
 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

              .................................................... 
        ( ................................................ ) 

        ผูยื่นคํารอง 

( ..................................... ) 
   เจาหนาท่ีฝายวิชาการ 

 
                            

               เจาหนาท่ีการเงิน                   เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล                        

         ไดรับเงินคาธรรมเนียมการออก              ไดออกเอกสารการเรยีนเรยีบรอยแลว 
 ปพ.1, รบ.1    จํานวน ............ ฉบับ ............. บาท    

 ปพ.6     จํานวน ............ ฉบับ ............. บาท  

 ปพ.7       จํานวน ............ ฉบับ ............. บาท            เมื่อวันท่ี ........... เดือน ...................พ.ศ. .............. 
 TRANSCRIPT   จํานวน ............ ฉบับ ............. บาท          
 อ่ืนๆ              จํานวน ............ ฉบับ ............. บาท              …………………………………...……………… 
 

                ..............................................................                   (เจาหนาท่ีทะเบียนวัดผล) 
                          (เจาหนาท่ีการเงิน)     
   

                                    อนุมัติ      ขาพเจาไดรับเอกสารการเรียนแลว 
                    

               ...................................................................          เมื่อวันท่ี..........เดือน .................. พ.ศ. ............... 
 

                ( .......................................................... )        ................................................. 
 

            ................... / .................... / ......................                  (ผูรับเอกสารการเรียน) 



 
 

 
แบบกรอกขอมูลสําหรับขอ  TRANSCRIPT / ขอ ปพ.7 

 
 

1. ชื่อ – นามสกุลตนเอง(ของนักเรียน) ............................................................................................................................. 
           2. ชื่อ – นามสกุลบิดา(ระบุ นาย,ยศเต็ม) ........................................................................................................................ 

      3. ชื่อ – นามสกุลมารดา(ระบุ น.ส.,นาง,ยศเต็ม) ........................................................................................................... 
      4. วัน  เดือน  ปเกิด ............................................................................................................................................................... 

          5. จังหวัดท่ีเกิด .................................................................ศาสนา.......................................................................................... 

            6. ท่ีอยูปจจุบัน ....................................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................รหัสไปรษณีย.............................................. 

7. โรงเรียนเดิม (ป.6/ ม.3) ................................................................................................................................................. 
 

หมายเหตุ 
   ขอเอกสารการเรียนเปนภาษาอังกฤษใหกรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ ใหตรงกับเอกสารอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบ 
   ขอเอกสารการเรียนเปนภาษาไทยใหกรอกขอมูลเปนภาษาไทย ใหตรงกับเอกสารอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบ 

 
 
 

 
ระยะเวลานัดรับเอกสาร 
 

 1. ปพ.1 (ใบระเบียนแสดงผลการเรียน) ใชรูป ขนาด 1.5 นิ้ว  จํานวน 1 ใบ  นัดรับ 3  วันทําการ 
 2. ปพ.6 (ใบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล) นัดรับ 3 วันทําการ 
 3. ปพ.7 (ใบรับรองการเปนนักเรียน)  ใชรูป ขนาด 1.5 นิ้ว  จํานวน 1 ใบ นัดรับ 3 วันทําการ 
 4. Transcript  ใชรูป ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 ใบ  นัดรับ 7 วันทําการ 

 


