ใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)
เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).......................................................เลขประจําตัวนักศึกษา
วิชาเอก

ที่อยูที่สามารถติดตอได.......................................................................................................................

...................................................................................................................................................โทรศัพท........................................
1. ขอใหเขียนเครื่องหมาย X ลงในชอง

ตามที่นักศึกษามีความประสงคขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)
คาธรรมเนียม

รายการ

ฉบับละ
50

1. ขอหนังสือรับรองเรียนครบโครงสรางหลักสูตร (มสธ. 13)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่........................ปการศึกษา............................
2. ขอหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (มสธ. 14)
3. ขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (มสธ.15)

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2)
ภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2)

50
50

สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่........................ปการศึกษา............................
4. ขอใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)

ภาษาไทย

5. ขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

50
50

6. ขอใบแปลใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร เปนภาษาอังกฤษ

50

7. ขอใบแทนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
8. ขอหนังสือรับรองคําอธิบายชุดวิชา รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
9. ขอหนังสือรับรองการสอบผานชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร รุนที่...................

50
50
50

10. ขอหนังสือรับรองอื่น ๆ..................................................................

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

50

รวมเงินทั้งสิ้น
2. วิธีการชําระเงิน
ชําระเงินดวยบริการ Pay at Post (Barcode) โดยแนบสําเนาใบรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอมาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา (มสธ. 30)
3. กําหนดวันรับ
จะมารับดวยตนเอง
ขอใหจัดสงทางไปรษณีย
4. อื่น ๆ......................................................................................................................................................................................
5. ใหนักศึกษาสงใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30) มายังสํานักทะเบียนและวัดผล ฝายทะเบียนนักศึกษา เพือ่ ดําเนินการตอไป
ลงชื่อ..........................นักศึกษา
(....................................)
วัน/เดือน/ป.......................

ลงชื่อ............................เจาหนาที่ผูตรวจ
(......................................)
วัน/เดือน/ป..........................

ผลการตรวจสอบของหนวยเอกสารสําคัญ
ชําระคาธรรมเนียมครบ
ไมครบ
รูปถายถูกตอง

ไมถูกตอง

.........................................................................
ลงชื่อ...............................วันที.่ ....../......../..........
อานรายละเอียดดานหลัง

คําชี้แจงการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)
ลําดับที่
1.

ประเภทของเอกสารสําคัญ
หนังสือรับรองเรียนครบโครงสรางหลักสูตร (มสธ.13)

2.

หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (มสธ.14) ฉบับที่ 2

3.

ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ.15) ฉบับที่ 2

4.

ใบรายงานผลการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)

5.
6.

หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
ใบแปลใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
เปนภาษาอังกฤษ

7.

ใบแทนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร

8.
9.

หนังสือรับรองคําอธิบายชุดวิชา
หนังสือรับรองการสอบผานชุดวิชาโครงการสัมฤทธิบัตร รุนที่
..........
หนังสือรับรองอื่น ๆ

10.

รายละเอียดในการขอเอกสารสําคัญ
1. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่สอบผานทุกชุดวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตรที่สาขาวิชากําหนด ในภาคการศึกษาสุดทาย
แตสภามหาวิทยาลัยยังไมอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว
(เปนการขอเพิ่มเติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดสงใหนักศึกษา)
3. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว
(เปนการขอเพิ่มเติมจากฉบับแรกที่มหาวิทยาลัยจัดสงใหนักศึกษา และนักศึกษาไดทําการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบรอยแลว)
หมายเหตุ 1. การขอเอกสารตามขอ 1 2 และ 3 ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองสงรูปถายขาวดําหรือภาพสี สวมครุยบัณฑิต ตามตัวอยาง รูปถายในคําชี้แจงการขอ
สําเร็จการศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป มาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ.30)
1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ตองสงรูปถายขาวดําหรือภาพสี สวมเครื่องแบบปกติขาว หรือสวมเสื้อเชิ๊ตสีขาว
ไมมีลวดลาย และกระดุมสีขาว (ไมใชกระดุมโลหะ) ไมสวมครุยบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป มาพรอม
ใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)
4. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูหรือพนสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยระบุผลการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ถึงภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองสงรูปถายขาวดําหรือภาพสี สวมเครื่องแบบปกติขาว หรือสวมเสื้อชุดสีสุภาพ
ตามสากลนิยม และไมสวมครุยบัณฑิต ขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 2 รูป มาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)
5. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
6. มหาวิทยาลัยจะออกเอกสารใหเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร แลว ใหนักศึกษาถายสําเนา ฉบับภาษาไทย
และรับรองสําเนาถูกตอง พรอมเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษกํากับมาดวย สงมาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ.30)
7. มหาวิทยาลัยจะออกใบแทนเอกสารใหกรณีที่ชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย ในกรณีที่เอกสารชํารุด ใหสงเอกสารที่ชํารุด หรือในกรณีที่สูญหาย
หรือถูกทําลาย ใหสงสําเนาใบแจงความเอกสารสูญหายมาดวย
8. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองคําอธิบายชุดวิชา ในชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผานเทานั้น
9. ใหนักศึกษาสงใบแจงผลการสอบมาพรอมใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ.30)
10. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกเอกสารใหนักศึกษาเปนรายกรณีไป
หมายเหตุ การขอเอกสารรายการที่ 5 -10 ตามใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30) ไมตองใชรูปถาย

คําชี้แจงเพิ่มเติม
1. การขอเอกสารทุกรายการนักศึกษาตองสงใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30) และใบรับเงิน / ใบกํากับภาษีอยางยอแนบไปดวย โดยจัดสงไปที่สํานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝายทะเบียนนักศึกษา หนวยเอกสารสําคัญ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. หลังจากสํานักทะเบียนและวัดผลไดรับใบคํารองขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (มสธ. 30) ของนักศึกษาแลวจะใชเวลาในการดําเนินการอยางนอย 15 วันทําการ จึงจะจัดสงใหนักศึกษาได

