
ค าร้องขอใบ รบ.1 ไม่จบการศกึษา 
 

เขียนท่ี…………………………………….. 
วนัท่ี………เดือน……………………พ.ศ…………….. 

 

เร่ือง  ขอ รบ.1 ปวช. ปวส. 
 

เรียน  หวัหน้างานทะเบียน 
 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)…………………………………………………...รหสัประจ าตวั………………….……. 
ระดบัชัน้ ปวช…../….. ปวส….../…….สาขาวชิา……………………………….ประเภทวิชา…………………………. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั บ้านเลขท่ี……………..หมูท่ี่…………..ซอย……………………………..ถนน………………………………… 
ต าบล…………………………อ าเภอ…………………………จงัหวดั…………………………โทรศพัท์.............................. 
รหสัไปรษณีย์…………………………เกิดวนัท่ี………….เดือน…………………….พ.ศ………………ศาสนา…………….. 
ช่ือบิดา นาย/ยศ.............…………………….. …………................................................................................................ 
ช่ือมารดา นาง/นางสาว/ยศ………………………………………..................................................................................... 
จบชัน้สดุท้าย ม.3  ม.6  ปวช. จาก(โรงเรียน/วิทยาลยั)……………………………………………………………… 

จงัหวดั…………………………….ระดบัคะแนนเฉล่ีย……………………..หนว่ยการเรียน 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน         -              -             -             -  
มีความประสงค์ขอใบ รบ.1 เพ่ือ ศกึษาตอ่ท่ีอ่ืน สมคัรงาน อ่ืน ๆ ระบ…ุ……………………………………………. 
ถ้าน าไปศกึษาตอ่ท่ีอ่ืน ระบวุ่าไปศกึษาตอ่ท่ี สถานศกึษา………………………………………..จงัหวดั…………………….. 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                               (ลงช่ือนกัศกึษา)…………………………… 
(……………………………………) 

 

      ความเห็นของหวัหน้างานทะเบียน........................................... 
      ............................................................................................. 
 

        ลงช่ือ......................................... 
                                                (นางสนุนัทา  แก้วศรี) 
                                          หวัหน้างานทะเบียน 
 

หมายเหตุ  1. น ารูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป โดยแต่งกายชุดนกัศึกษาท่ีถูกตอ้งตามระเบียบฯ ไม่ใส่เคร่ืองประดบัใด ๆ   รวบผมให้เรียบร้อย  ไม่สวมแวน่ด า  
                     (ส าหรับนกัศึกษาท่ีพน้สภาพไปแลว้ตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป ใหใ้ส่เส้ือเช้ิตขาวไม่มีลวดลาย ไม่ตอ้งมีเขม็เคร่ืองหมายวิทยาลยัฯ) 
                  2. กรณี ศึกษาต่อ / ขอทุนการศึกษา ให้แนบหนงัสือมาดว้ย (ระบุว่าขอระเบียนแสดงผลการเรียน)  
 3. กรณีท่ีพน้สภาพ ลาออก โอนยา้ย ไม่ตอ้งแนบหนงัสือ 



 
เฉพาะนักศกึษาระดับ ปวส. ที่จบจาก ม.6 หรือต่างสาขาวชิา และมีความประสงค์ขอ 
รบ.1 เพื่อไปศึกษาต่อที่อื่นเท่านัน้ (สมัครงาน   ขอทุนการศึกษา  หรืออ่ืน ๆ ไม่ต้องกรอก) 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...................................................................................รหสัประจ าตวั........................................ 
ได้ลงทะเบียนรายวิชาปรับพืน้ฐานไปแล้วจ านวน..................วิชา ดงันี  ้
ลงทะเบียนใน รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ช่ืออาจารย์ผู้สอน หมายเหต ุ

ภาคเรียนท่ี ปีการศกึษา 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

ลงช่ือ..................................... 
(.............................................) 
นกัศกึษาชัน้........................... 

 

ในช่องลงทะเบยีน ระบุให้ชัดเจน เช่น 1/2545, 2/2545 หรือ 
             ฤดรู้อน (ต.ค.) 2545, ฤดรู้อน (เม.ย.) 2545 
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