เรียนรูเพื่อรับใชสังคม

2

สําหรับเจาหนาที่
นัดรับเอกสาร ____/____/255__
10.00 น. / 14.00 น.
ลงชื่อ__________ผูรับ(___/___/____)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มฉก. 22 คํารองขอใบรับรอง

O

HCU.22 APPLICATION FOR CERTIFICATES

O

รหัสประจําตัว

(นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ ระบุ____________)_______________________________________
(ระบุคํานําหนายศใหชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถามี)

Mr./ Mrs./ Miss/ Other (Specify)______________________________________________________
คณะ________________________________ สาขาวิชา___________________________________
วิชาโท_____________________________ โทรศัพทบาน_____________ มือถือ_______________
มีความประสงคจะขอเอกสารเพื่อ___________________________________________________
5

6

7

O กําลังศึกษา ชั้นปที่
.
O แจงสําเร็จการศึกษา ภาค /255 .
O สําเร็จการศึกษาแลวเมื่อภาค /255 .
O ลาพัก O ลาออก O พนสภาพ

ระบุจํานวนเอกสารที่ตองการขอลงในชองประเภทเอกสารที่ตองการตามตาราง ใหยื่นคํารองแยกขอเอกสารแตละกรณี เนื่องจากจะไดรับเอกสารไมพรอมกัน
(เอกสาร ฉบับละ 100 บาท) กําลังศึกษา รอสภาฯ
สภาอนุมัติ หมายเหตุ
ใบรับรองหนวยงานราชการ (แนบแบบฟอรม)

รับรองสําเนาคําอธิบายรายวิชา 50 บาท

ใบรับรอง ภาษาไทย
ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ
TRANSCRIPT

(ตองแนบสําเนาคําอธิบายรายวิชา)
สงไปรษณีย EMS(กรอกที่อยูดานหลังแบบฟอรม)

ลงนามผูยื่นคํารอง _______________________ (___/___/_____) กรอกเอกสารแลวใหไปชําระเงินที่กองคลังกอนนํามายื่นที่สํานักทะเบียนฯ
สําหรับกองคลัง
รับชําระคาธรรมเนียมแลว
รวมทั้งสิน้ เปนเงิน ___________บาท
ตามใบเสร็จเลขที่______________________
ลงชื่อ____________________(___/____/____)
สําหรับแผนกสําเร็จการศึกษา
จัดทําเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว
ลงชื่อ____________________(___/____/____)

ผูรับเอกสาร
1. ตรวจสอบแลว O ถูกตอง O แกไข _______________(___/___/____)
2. ตรวจสอบแลว O ถูกตอง O แกไข _______________(___/___/____)
กรณีเปนผูรับมอบฉันทะใหแนบสําเนาบัตรประชาชน และกรอกเอกสารดังนี้
ผูมอบฉันทะ ชื่อ – นามสกุล_______________________________________________________
เลขที่บัตรประชาชน__________________________________วันหมดอายุ____/____/_____
ผูรับมอบฉันทะ ชื่อ – นามสกุล____________________________________________________
เลขที่บัตรประชาชน__________________________________วันหมดอายุ____/____/_____
14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สําหรับเจาหนาที่
นัดรับเอกสาร ____/____/255__
10.00 น. / 14.00 น.
ลงชื่อ__________ผูรับ(___/___/____)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มฉก. 22 คํารองขอใบรับรอง
เรียนรูเพื่อรับใชสังคม

O

HCU.22 APPLICATION FOR CERTIFICATES

O

รหัสประจําตัว

(นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ ระบุ____________)_______________________________________

15

(ระบุคํานําหนายศใหชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถามี)

Mr./ Mrs./ Miss/ Other (Specify)_____________________________________________________
คณะ________________________________ สาขาวิชา___________________________________
วิชาโท_____________________________ โทรศัพทบาน_____________ มือถือ_______________
มีความประสงคจะขอเอกสารเพื่อ___________________________________________________
18

19

20

O กําลังศึกษา ชั้นปที่
.
O แจงสําเร็จการศึกษา ภาค /255 .
O สําเร็จการศึกษาแลวเมื่อภาค /255 .
O ลาพัก O ลาออก O พนสภาพ

ระบุจํานวนเอกสารที่ตองการขอลงในชองประเภทเอกสารที่ตองการตามตาราง ใหยื่นคํารองแยกขอเอกสารแตละกรณี เนื่องจากจะไดรับเอกสารไมพรอมกัน
(เอกสาร ฉบับละ 100 บาท) กําลังศึกษา รอสภาฯ
สภาอนุมัติ หมายเหตุ
ใบรับรองหนวยงานราชการ (แนบแบบฟอรม)

รับรองสําเนาคําอธิบายรายวิชา 50 บาท

ใบรับรอง ภาษาไทย
ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ
TRANSCRIPT

(ตองแนบสําเนาคําอธิบายรายวิชา)
สงไปรษณีย EMS(กรอกที่อยูดานหลังแบบฟอรม)

ลงนามผูยื่นคํารอง _______________________ (___/___/_____) กรอกเอกสารแลวใหไปชําระเงินที่กองคลังกอนนํามายื่นที่สํานักทะเบียนฯ
สําหรับกองคลัง
รับชําระคาธรรมเนียมแลว
รวมทั้งสิน้ เปนเงิน ___________บาท
ตามใบเสร็จเลขที่______________________
ลงชื่อ____________________(___/____/____)
สําหรับแผนกสําเร็จการศึกษา
จัดทําเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว
ลงชื่อ____________________(___/____/____)

ผูรับเอกสาร
1. ตรวจสอบแลว O ถูกตอง O แกไข _______________(___/___/____)
2. ตรวจสอบแลว O ถูกตอง O แกไข _______________(___/___/____)
กรณีเปนผูรับมอบฉันทะใหแนบสําเนาบัตรประชาชน และกรอกเอกสารดังนี้
ผูมอบฉันทะ ชื่อ – นามสกุล_______________________________________________________
เลขที่บัตรประชาชน__________________________________วันหมดอายุ____/____/_____
ผูรับมอบฉันทะ ชื่อ – นามสกุล____________________________________________________
เลขที่บัตรประชาชน__________________________________วันหมดอายุ____/____/_____
27

1. กรอกรายละเอียดใน มฉก.22 คํารองขอใบรับรอง ใหถูกตอง ชัดเจน ครบถวนสมบูรณ ชําระคาธรรมเนียมที่กองคลัง โดยเก็บ มฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน ไวเปนหลักฐาน
2. นํา มฉก.22 คํารองขอใบรับรอง และมฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน พรอมรูปถาย (รูปถายสี (พื้นหลังสีฟา) หรือรูปถายขาว – ดํา หนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ทรงผม
สุภาพ สําหรับผูที่ไวผมยาวใหรวบผมไวดานหลังใหเรียบรอย ไมสวมเครื่องประดับหรือตางหู ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ภาพคมชัด ไมใชเลนสซอฟท (soft)
หรือรูปถายโพลารอยด หรือ ภาพสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร และเขียนชื่อ – นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา ดานหลังรูปทุกใบ ขนาดและจํานวนตามที่
ตองการ) ยื่นที่สํานักทะเบียนและประมวลผล และรับ มฉก.18 คืน (เจาหนาที่ประทับตรา และระบุวันรับเอกสาร)
3. นํา มฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเพื่อขอรับเอกสารตามกําหนด หากขอเอกสารกอนเวลา 12.00 น. จะไดรับเอกสารตั้งแต เวลา 10.00 น. ของวันที่นัดรับเอกสาร
หากไมมารับภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร สํานักทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกคํารองฉบับนี้
4. การยื่นคํารองหรือขอรับเอกสาร หากไมสามารถดําเนินการดวยตนเอง จะตองทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน พรอมกับ มฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน
5. สําหรับผูที่แจงขอสําเร็จการศึกษา
- เอกสารฉบับสภาอนุมัติ (ฉบับสมบูรณ) และสมัครสอบวิชาชีพ : ใหระบุจํานวนที่ตองการลงใน มฉก.35 ที่ยื่นตอนแจงขอสําเร็จการศึกษา
- เอกสารเรียนครบหลักสูตร : มฉก.22 + รูปถายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว ตามจํานวนชุดที่ตองการ ใหยื่นขอหลังจากเกรดออกครบแลว
- เอกสารฉบับรอสภาอนุมัติ (ฉบับชั่วคราว) : มฉก.22 + รูปถายชุดครุย 1 นิ้ว ตามจํานวนชุดที่ตองการ ใหยื่นขอหลังจากเกรดออกครบแลว
กรณีกําลังศึกษา ใชรูปถายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 1 รูป กรณีสําเร็จการศึกษา ใชรูปถายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 1 รูป
ใบรับรองหนวยงานราชการ ตองแนบแบบฟอรมจากหนวยงานราชการและไมใชรูปถาย
- การระบุชั้นปของนักศึกษาในใบรับรอง จะระบุจากจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาสอบผานตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
- การขอใบรับรองหนวยงานราชการ ไมตองใชรูปถาย แตตองแนบแบบฟอรมจากหนวยงานราชการดวย
กรอกสวนลางเฉพาะผูที่ตองการใหสงเอกสารทางไปรษณีย และเสียคาธรรมเนียมการจัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จํานวน 100 บาท
โดยระบุ ชื่อผูรับ สถานที่จดั สงเอกสาร และรหัสประจําตัวนักศึกษา ใหชัดเจนดวยตัวบรรจงตามแบบฟอรมดานลาง (จะนําสวนนี้ติดกับซองเอกสาร)

กรุณาสง
ชื่อ – นามสกุล________________________________________________________________________________________________
เลขที่______________________________________________________________________ ถนน_____________________________
ตําบล/แขวง_______________________________________________ อําเภอ/เขต__________________________________________
จังหวัด__________________________________________________ รหัสไปรษณีย

1. กรอกรายละเอียดใน มฉก.22 คํารองขอใบรับรอง ใหถูกตอง ชัดเจน ครบถวนสมบูรณ ชําระคาธรรมเนียมที่กองคลัง โดยเก็บ มฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน ไวเปนหลักฐาน
2. นํา มฉก.22 คํารองขอใบรับรอง และมฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน พรอมรูปถาย (รูปถายสี (พื้นหลังสีฟา) หรือรูปถายขาว – ดํา หนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาดํา ทรงผม
สุภาพ สําหรับผูที่ไวผมยาวใหรวบผมไวดานหลังใหเรียบรอย ไมสวมเครื่องประดับหรือตางหู ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ภาพคมชัด ไมใชเลนสซอฟท (soft)
หรือรูปถายโพลารอยด หรือ ภาพสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร และเขียนชื่อ – นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา ดานหลังรูปทุกใบ ขนาดและจํานวนตามที่ตองการ)
ยื่นที่สํานักทะเบียนและประมวลผล และรับ มฉก.18 คืน (เจาหนาที่ประทับตรา และระบุวันรับเอกสาร)
3. นํา มฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเพื่อขอรับเอกสารตามกําหนด หากขอเอกสารกอนเวลา 12.00 น.จะไดรับเอกสารตั้งแต เวลา 10.00 น. ของวันที่นัดรับเอกสาร
หากไมมารับภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร สํานักทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกคํารองฉบับนี้
4. การยื่นคํารองหรือขอรับเอกสาร หากไมสามารถดําเนินการดวยตนเอง จะตองทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน พรอมกับ มฉก.18 ใบเสร็จรับเงิน
5. สําหรับผูที่แจงขอสําเร็จการศึกษา
- เอกสารฉบับสภาอนุมัติ (ฉบับสมบูรณ) และสมัครสอบวิชาชีพ : ใหระบุจํานวนที่ตองการลงใน มฉก.35 ที่ยื่นตอนแจงขอสําเร็จการศึกษา
- เอกสารเรียนครบหลักสูตร : มฉก.22 + รูปถายชุดนักศึกษา 1 นิ้ว ตามจํานวนชุดที่ตองการ ใหยื่นขอหลังจากเกรดออกครบแลว
- เอกสารฉบับรอสภาอนุมัติ (ฉบับชั่วคราว) : มฉก.22 + รูปถายชุดครุย 1 นิ้ว ตามจํานวนชุดที่ตองการ ใหยื่นขอหลังจากเกรดออกครบแลว
กรณีกําลังศึกษา ใชรูปถายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 1 รูป กรณีสําเร็จการศึกษา ใชรูปถายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว ฉบับละ 1 รูป
ใบรับรองหนวยงานราชการ ตองแนบแบบฟอรมจากหนวยงานราชการและไมใชรูปถาย
- การระบุชั้นปของนักศึกษาในใบรับรอง จะระบุจากจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาสอบผานตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
- การขอใบรับรองหนวยงานราชการ ไมตองใชรูปถาย แตตองแนบแบบฟอรมจากหนวยงานราชการดวย
กรอกสวนลางเฉพาะผูที่ตองการใหสงเอกสารทางไปรษณีย และเสียคาธรรมเนียมการจัดสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จํานวน 100 บาท
โดยระบุ ชื่อผูรับ สถานที่จดั สงเอกสาร และรหัสประจําตัวนักศึกษา ใหชัดเจนดวยตัวบรรจงตามแบบฟอรมดานลาง (จะนําสวนนี้ติดกับซองเอกสาร)

กรุณาสง
ชื่อ – นามสกุล________________________________________________________________________________________________
เลขที่______________________________________________________________________ ถนน_____________________________
ตําบล/แขวง_______________________________________________ อําเภอ/เขต__________________________________________
จังหวัด__________________________________________________ รหัสไปรษณีย

