มรส. 32

ใบคำร้ องขอเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ

FORM RSU32: REQUEST FOR TRANSCRIPT OF RECORDS OR CERTIFICATION LETTER
สถานภาพนักศึกษา (Student’s Status):

นักศึกษาปัจจุบนั (Current Student)

สาเร็ จการศึกษา (Graduated Student)

วันที่ (Day).............เดือน (Month)…………..……. ปี (Year)............
ชื่อ (Student’s Name).....................................................................……………....รหัสประจาตัว (Student ID).........….......................................
Mr.
Ms.
Mrs.
Others (Please specify)……..………………………………………...
(Please fill-in your Name and Surname in the boxes provided above leaving a space between your Name and Surname)
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (Faculty/College/Institute)................................................................. สาขาวิชา(Major)................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้เลขที่ (Present Address)...……………หมูที่………….ถนน (Street)………………………………….........................
ตาบล/แขวง (District)……………………………………….……………อาเภอ/เขต (City)…………………………………………………..
จังหวัด (Province or State)………………………………ประเทศ (Country)……………………..รหัสไปรษณี ย ์ (Zip Code)………………..
โทรศัพท์บา้ น (Home Phone)……………………………………………….โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)………………………………...
วัน/เดือน/ปี เกิด (Birth Date) วันที่ (Day)……………….เดือน (Month)……………………..………… ปี (Year)……………………………
ขอยืน่ คาร้องต่อสานักงานทะเบียนเพื่อขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาดังนี้ (I have submitted this request form for the following : )
ใบรับรองการศึกษา ฉบับภาษาไทย (Certification Letter in Thai)
จานวน (Number of Copies)...............ฉบับ
ใบรับรองการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Certification Letter in English)
จานวน (Number of Copies)………...ฉบับ
ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย (Transcript of Records in Thai)
จานวน (Number of Copies)………...ฉบับ
ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript of Records in English)
จานวน (Number of Copies)…….…..ฉบับ
อื่นๆ โปรดระบุ Others (Please specify)…………………………….. ………
จานวน (Number of Copies)...............ฉบับ
หมายเหตุ: (Remarks) - กรณี ขอใบรับรองการศึกษาและเป็ นนักศึกษาปั จจุบนั ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 2 นิ้ว 1 รู ปต่อ 1 ฉบับ
(For current students, please submit one 2 inch presentable photo for each letter of certification requested)
- กรณี ขอใบรับรองการศึกษาและสาเร็ จการศึกษาแล้วใช้รูปถ่ายชุดครุ ยขนาด 2 นิ้ว 1 รู ปต่อ 1 ฉบับ
(For graduated students, please submit one 2 inch photo in academic gown for each letter of certification requested)
- กรณี ขอใบรายงานผลการศึกษา ไม่ใช้รูป
(No photo is required for students requesting Transcript of Records)
การรับเอกสารสาคัญทางการศึกษา (Receiving the document requested)
มารับด้วยตนเองหลังจากยืน่ คาร้อง 3 วันทาการ (Received by myself 3 days after my request has been received)
ให้จดั ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนพิเศษ EMS (Send by post to my address) อัตราค่าบริ การ 40 บาท (ไม่เกิน 3 ชุด) ชุดต่อไปชุดละ
10 บาท (No more than 3 documents with mailing fee of 40 Baht. Additional 10 Baht each for more copies of documents.)
ชื่อและที่อยูใ่ นการจัดส่ง
ชื่อ (Name)…………………………………………………...…….ที่อยู่ (Address)……………………..หมูท่ ี่......................................
ถนน (Street)………………………………………………………….ตาบล/แขวง (District)……………...……………………………………..
อาเภอ/เขต (City)……………………………………………………..จังหวัด (Province or State)……………………………………………….
รหัสไปรษณี ย ์ (Zip Code)…………………………………………….ประเทศ (Country)………………………………………………………..
โปรดอ่ ำนคำชี้แจงด้ ำนหลัง กรณีทใี่ ห้ จดั ส่ งให้ หำกไม่ ได้ รับภำยในกำหนดกรุณำติดต่อ สำนักงำนทะเบียน โทร.0-2791-5547
Please read the advice on the back of this page. If you have any question, please contact the Registrar’s Office at Tel. 0-2791-5547

คาชี้แจง
เรื่ องการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา
............................................................................................

สาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขอรับ มรส.32 ใบคาร้องขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาได้ที่ สานักงานทะเบียน อาคาร 1 (อาคาร
อาทิตย์ อุไรรัตน์) โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง สมบูรณ์และชัดเจน (เขียนตัวบรรจง)
2. นา มรส.32 ไปชาระเงินที่แผนกการเงิน อาคาร 1 โดยเก็บ มรส.18 ใบเสร็ จรับเงิน (สี ฟ้า) ไว้เป็ น
หลักฐาน
3. นา มรส.32 และ มรส.18 ใบเสร็ จรับเงิน (สี ม่วง) มายืน่ ที่สานักงานทะเบียนพร้อมรู ปถ่ายขนาด 2
นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตาดา ทรงผมเป็ นทรงสุ ภาพ
ไม่ปรกหน้า ไม่ปิดคิ้ว ไม่ประบ่า ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ติดเครื่ องประดับและต่างหู สาหรับผูท้ ี่ไว้ผม
ยาว ให้รวบหรื อปั ดไว้ดา้ นหลัง และให้เขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาไว้ดา้ นหลังรู ปทุกใบ
 กรณี เป็ นนักศึกษาปั จจุบนั ใช้รูปถ่ายแต่งกายชุดนักศึกษา (ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
o นักศึกษาชายผูกเนคไทมีตรามหาวิทยาลัยรังสิ ต
o นักศึกษาหญิง ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยรังสิ ต
 กรณี สาเร็ จการศึกษาแล้ว ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุ ยมหาวิทยาลัยรังสิ ต

Instruction
Students must follow the following instruction:
1. Fill-up Form RSU32 clearly and accurately.
2. Go to the Cashier’s Office at Building 1 to pay the fee and retain the blue copy as your receipt.
3. Submit Form RSU32 together with 2 inch photo and the purple copy of your receipt to the
Registrar’s Office
 Photo of current student must be dressed in the official uniform of Rangsit University.
o Male student must be dressed in the uniform of the University with an RSU tie.
o Female student must be dressed in the uniform of the University with an RSU pin.
 Photo of graduated student must be dressed in the academic gown of Rangsit University.

