สธ.พษ.ทบ-๐๘
ใบคำร้อง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอหนังสือรับรองและหนังสือแสดงผลกำรเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา งานทะเบียน
รับที่ .................................................................
วันที่ .................................................................
เวลา.................................../.............................
วันที่.................. เดือน............................................. พ.ศ. ....................
ขีดเครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
เรื่อง  ขอหนังสือรับรอง
 ขอหนังสือแสดงผลการเรียน
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ
(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).............................................................................................................. ปัจจุบันอยู่ชั้น ........../.......... ปีการศึกษา ....................
เลขประจาตัว........................................................ มีความประสงค์จะขอ
 หนังสือรับรอง
 หนังสือแสดงผลการเรียน
เพื่อ






 ภาษาไทย จานวน ........ ฉบับ
 ภาษาไทย จานวน ........ ฉบับ

 ภาษาอังกฤษ จานวน ........ ฉบับ
 ภาษาอังกฤษ จานวน ........ ฉบับ

ขอทุนการศึกษา .....................................................................................................................................(ระบุสถานที่ที่ขอทุนการศึกษา)
ทาหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ .................................................................................................................................(ระบุชื่อประเทศ)
ศึกษาต่อที่ .......................................................................................................(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา,วิทยาลัย,โรงเรียนที่ศึกษาต่อ)
อื่น ๆ .......................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อผู้ปกครอง) ...............................................................................
(.............................................................................)
หมำยเหตุ

โปรดกรอกข้อมูลด้านหลังให้ครบถ้วนเพื่อการออกเอกสารที่ถูกต้อง
ระเบียบกำรขอหนังสือรับรองและหนังสือแสดงผลกำรเรียน
๑. โปรดยื่นคาร้องล่วงหน้า ภายใน ๑ – ๒ วัน งานทะเบียนบริการเอกสารให้เสร็จ ภำยใน ๗ วันทำกำร
๒. ให้ใช้รูปติดหนังสือแสดงผลการเรียน ชุดละ ๑ ใบ (รูปขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว)
๓. หนังสือรับรองที่ใช้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอื่น ต้องใช้รูปขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว ชุดละ ๑ ใบ
๔. ค่าธรรมเนียมสาหรับการออกเอกสาร
๔.๑ หนังสือรับรอง (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ฉบับละ ๕๐ บำท
๔.๒ หนังสือแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ฉบับละ ๑๐๐ บำท

โปรดกรอกข้อมูล ให้ละเอียด เพื่อควำมรวดเร็วในกำรออกเอกสำร
แบบกรอกข้อมูลขอหนังสือรับรอง ฉบับภำษำไทย
๑. นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ................................................

แบบกรอกข้อมูลขอหนังสือรับรอง ฉบับภำษำอังกฤษ
๑. นักเรียนชื่อ

นามสกุล ........................................................................................

 Master (ด.ช.) .......................................................................

๒. ชื่อบิดา นาย ...................................................................................

 Mr. (นาย) ..............................................................................

นามสกุล ........................................................................................

 Miss (ด.ญ./น.ส.) ..................................................................

(ทหาร/ตารวจ โปรดระบุยศ)

Surname (นามสกุล)

๓. ชื่อมารดา (นาง/น.ส.) .....................................................................
นามสกุล ........................................................................................
(ทหาร/ตารวจ โปรดระบุยศ)

........................................................................................................
๒. ชั้นเรียน Grade ( วงกลมที่ตัวเลข)
๑ , ๒, ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒

๔. โทรศัพท์ติดต่อ ...............................................................................

๓. โทรศัพท์ติดต่อ ...............................................................................

แบบกรอกข้อมูลขอหนังสือแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำไทย

แบบกรอกข้อมูลขอหนังสือแสดงผลกำรเรียน ฉบับภำษำอังกฤษ
๑. นักเรียนชื่อ
 Master (ด.ช.) .......................................................................
 Mr. (นาย) ..............................................................................
 Miss (ด.ญ./น.ส.) ..................................................................
Surname (นามสกุล)
.....................................................................................................
๒. ชั้นเรียน Grade ( วงกลมที่ตัวเลข)
๑ , ๒, ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒
๒. เลขประจาตัวนักเรียน ....................................................................
๓. สัญชาติ
 Thai
 อื่นๆ ระบุ ........................
๔. ศาสนา
 Buddhism  Christian
 Islam
 อื่นๆ ระบุ .......................
๕. วันที่เกิด .............. เดือนเกิด ..................................ค.ศ. ................
(โปรดเขียนเต็มเป็นภาษาอังกฤษ)
๖. สถานที่เกิด จังหวัด  Bangkok
 อื่นๆ ระบุ .......................................
 Thailand
 อื่นๆ ระบุ .......................................
๗. ชื่อบิดา นาย ...................................................................................
(โปรดเขียนเป็นภาษาอังกฤษ, ทหาร/ตารวจ โปรดระบุยศ)
นามสกุล ........................................................................................
๘. ชื่อมารดา (นาง/น.ส.) ...................................................................
(โปรดเขียนเป็นภาษาอังกฤษ, ทหาร/ตารวจ โปรดระบุยศ)
นามสกุล ........................................................................................
๙. โทรศัพท์ติดต่อ ...............................................................................

๑. นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ................................................
นามสกุล ........................................................................................
๒. เลขประจาตัวนักเรียน ....................................................................
๓. สัญชาติ

 ไทย

 อื่นๆ ระบุ ........................

๔. ศาสนา

 พุทธ

 คริสต์

 อิสลาม

 อื่นๆ ระบุ .......................

๕. วันที่เกิด .............. เดือนเกิด ..................................พ.ศ. ................
(โปรดเขียนเต็ม)
๖. สถานที่เกิด จังหวัด

 กรุงเทพมหานคร
 อื่นๆ ระบุ .......................................
 ประเทศไทย
 อื่นๆ ระบุ .......................................

๗. ชื่อบิดา นาย ...................................................................................
(ทหาร/ตารวจ โปรดระบุยศ)
นามสกุล ........................................................................................
๘. ชื่อมารดา (นาง/น.ส.) ...................................................................
(ทหาร/ตารวจ โปรดระบุยศ)
นามสกุล ........................................................................................
๙. โทรศัพท์ติดต่อ ...............................................................................

