
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย 
Bangkok Bilingual School 
ใบคํารองขอหลักฐานทางการศึกษา 
Academic Certificate Requisition Form 
 

วันที ่/ Date Requested: _____________________ 
 
ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว          
I, Mr/Ms/Mrs ___________________________________________________________________________,  
ผูปกครองของ ด.ช. / ด.ญ. 
Parents of Master/Miss ___________________________________________________________________ 
เลขประจําตัวนักเรียน            ปจจุบันเรียนชั้น                ปการศึกษา 
Student ID _________________________ Grade _______________ Academic Year____________________ 
บิดาชื่อ – สกุล (ยศใสเต็ม) 
Father’s Name - Surname: ___________________________________โทรศัพท / Telephone: ______________ 
มารดาชื่อ – สกุล (ยศใสเต็ม) 
Mother’s Name - Surname: __________________________________โทรศัพท / Telephone: ______________ 
 
มีความประสงคจะขอ: 
Wishes to request for: 
 ใบรับรองผลการศึกษา / Student Certificate 

 ฉบับภาษาไทย / Thai    จํานวน _______ ฉบับ / copy/ies 
 ฉบับภาษาอังกฤษ / English   จํานวน _______ ฉบับ / copy/ies  

* ใชรูปถาย 2 น้ิว จํานวน 1  ใบ / 1 ฉบับ / 2-inch photo is required per copy 
 Electronic Report Card  

ชั้น / Levels Required: _________________________________________  
 บัตรประจําตัวนักเรียน / Student ID Card 

* ใชรูปถาย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป / 1-inch photo required 
 อ่ืนๆ /Others (please specify): __________________________________  

 
เหตุผลที่ขอ (โปรดระบุ) / Reason(s) for requisition (please indicate): __________________________________ 
 

ลงช่ือ ________________________  

                                  ( _________________________ ) 
                       ผูย่ืนใบคํารอง/ Requested by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(สําหรับเจาหนาที่ธุรการ / For Admin staff only) 

 

 

            
 
ใหรูปแลวจํานวน ___ ใบ / ___ photo(s) given 
 

 
Photo(s) received by __________________________ 
    ผูรับรูป      (____/____/____) 
         วันที่/ Date 

 

ลงชื่อผูรับเอกสาร/ Received by 

หมายเหตุ / Notes:  
1. เอกสารท่ีขอใชเวลาอยางนอย 1-3 วัน นับจากวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับรูปถายนักเรียน กรณีท่ียังไมมีรูป ผูปกครองสามารถสงใบคํา

รองขอหลักฐานทางการศึกษานี้ไดท่ีฝายธุรการกอนได (พรอมท้ังสําเนาหนังสือเดินทางกรณีขอวีซา) 
The requested document(s) will take 1-3 working days to process. However, the request can be made in 
advance without the photo but will only be issued upon receipt of the student’s photo(s) (plus a copy of 
passport, if for visa application.) 

2. การรับเอกสาร / Collection of requested document(s)  
  รับดวยตนเอง / By myself    ฝากไปกับนักเรียน / sent with student 

3. รูปถายตองใสเครื่องแบบนักเรียนช้ันเรียนปจจุบัน และผิวรูปตองเปนแบบดาน ไมใชแบบมันและตองไมเปนแบบสต๊ิกเกอร (มิ
เชนนั้นจะประทับตราโรงเรียนไมติด)/ Photo(s) of students must be in school uniform, matte and developed (sticker 
photo not allowed) 
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