การขอเอกสารการศึกษา
ระยะเวลาที่ขอเอกสาร
1. กรณีกาลังศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

รู ปถ่ ายชุด

เอกสารที่ได้ รับ

นักศึกษา ไม่ ใช้ รูป -

2. กรณีขอสาเร็ จการศึกษา
ก่ อนสอบปลายภาค หรื อ
ก่อนประกาศผลสอบครบทุกรายวิชา

นักศึกษา หลังวันที่ประกาศผลสอบครบทุกรายวิชา
นักศึกษา (สอบถามเจ้ าหน้ าที่)
ดูจากปฏิทินการแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาแต่ละ ครุ ย ภาค (สอบถามเจ้ าหน้ าที่)
สัปดาห์การแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา
ครุ ย ประจาภาคการศึกษา (ไม่ต้องกรอก มฉก.22
ให้ กรอกใน มฉก.35 ส่วนที่ 2)
3. กรณีสาเร็ จการศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ครุ ย ขอได้ หลังจากได้ รับเอกสารฉบับจริ งแล้ ว
ไม่ ใช้ รูป -

กาหนดรั บเอกสาร

ใบรับรอง ภาษาไทย กรณีกาลังศึกษา
หลังจากขอเอกสาร 2 วันทาการ
ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ กรณีกาลังศึกษา
TRANSCRIPT กรณีกาลังศึกษา
ใบรับรองตามแบบฟอร์ มหน่วยงานภายนอก
รับรองสาเนาคาอธิบายรายวิชา
ใบรับรอง ภาษาไทย กรณีกาลังศึกษา
ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ กรณีกาลังศึกษา
TRANSCRIPT กรณีกาลังศึกษา
ใบรับรองครบหลักสูตร
ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ กรณีกาลังศึกษา
TRANSCRIPT กรณีกาลังศึกษา
ใบรับรอง ภาษาไทย กรณีรอสภาอนุมตั ิ
ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ กรณี รอสภาอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีรอสภาอนุมตั ิ
ใบรับรอง ภาษาไทย กรณีสภาอนุมตั ิ
ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ กรณีสภาอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีสภาอนุมตั ิ

หลังจากขอเอกสาร 2 วันทาการ

ใบรับรอง ภาษาอังกฤษ กรณีสภาอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีสภาอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีสภาอนุมตั ิ ภาษาไทย
(สาหรับหน่วยงานราชการ)
ใบแปลปริ ญญาบัตร (ใช้ ติดต่อต่างประเทศ)
ใบแทนปริ ญญาบัตร (ในกรณีที่สูญหายและ
ต้ องมีใบแจ้ งความ)
รับรองสาเนาปริ ญญาบัตร (ติดต่อต่างประเทศ)
ใบรับรองกรณีพิเศษ (สอบถามเจ้ าหน้ าที่)

หลังจากขอเอกสาร
2 วันทาการ

หลังจากขอเอกสาร 3 วันทาการ

ภาค 1 : เดือนมีนาคม
ภาค 2 : เดือนมิถุนายน
ภาคฤดูร้อน : เดือนกันยายน
ภาค 1 : เดือนมีนาคม
ภาค 2 : เดือนมิถุนายน
ภาคฤดูร้อน : เดือนกันยายน

หลังจากขอเอกสาร
3 วันทาการ

เจ้ าหน้ าที่จะนัดวันรับเอกสาร

ลักษณะรูปถ่ายที่ถูกต้อง !!หากนักศึกษาใช้รูปถ่ายไม่ถกู ต้องต้องส่งรูปใหม่ และจะไม่ได้รับเอกสารตามกาหนดเวลา!!
1. รูปถ่ายสี (พื ้นหลังสีฟ้า) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ ้ว
- ระดับปริญญาตรี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา / แต่งเครื่ องแบบนักศึกษา สวมทับด้ วยชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
- ระดับปริญญาโท แต่งกายสุภาพ (เสื ้อไม่มีลวดลาย) / แต่งกายสุภาพ (เสื ้อไม่มีลวดลาย) สวมทับด้ วยชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
2. รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดา ทรงผมสุภาพ นักศึกษาหากผมยาวให้ รวบผมไว้ ด้านหลังให้ เรี ยบร้ อยไม่สวมเครื่ องประดับ หรื อต่างหู
3. ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ภาพคมชัด ไม่ใช้ เลนส์ซอฟท์ (soft) หรื อรู ปถ่ายโพลารอยด์ หรื อ ภาพสแกนจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
4. เขียนชื่อ – นามสกุล รหัสประจาตัวนักศึกษา ด้ านหลังรูปทุกใบ จานวนตามเอกสารที่ต้องการ

ชุดนักศึ กษา

ชุดครุ ย

ชุดสุภาพ กรณี กาลังศึกษา เฉพาะบัณฑิตวิ ทยาลัย

ประเภทของรูปถ่าย และเอกสารที่ต้องยื่นพร้อม มฉก.22 คาร้องขอใบรับรอง

- กรณี กาลังศึกษา ใช้ รูปถ่ายชุดนั กศึ กษาขนาด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป
- กรณี สาเร็จการศึ กษา ใช้ รูปถ่ายชุดครุ ยขนาด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป
- การขอใบรับรองหน่ วยงานภายนอก/ราชการ ไม่ต้องใช้ รูปถ่าย แต่ต้องแนบแบบฟอร์ มจากหน่วยงานราชการด้ วย
- ใบแทนปริ ญญาบัตร สามารถขอได้ ในกรณีที่ปริ ญญาบัตรสูญหาย โดยต้ องแนบใบแจ้ งความ
- ใบแปลปริ ญญาบัตร สามารถขอได้ ในกรณีที่ศกึ ษาต่อต่างประเทศ โดยต้ องแนบสาเนาปริ ญญาบัตร
- ใบ TRANSCRIPT ภาษาไทย ใช้ ในกรณีที่สมัครงานหน่วยงานราชการเท่านั ้น (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาและได้ รับเอกสารฉบับสภาอนุมตั ิแล้ ว)
- การระบุชนั ้ ปี ของนักศึกษาในใบรับรอง จะระบุจากจานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- การรับรองสาเนาคาอธิบายรายวิชา นักศึกษาต้ องแนบสาเนาเอกสารที่ต้องการรับรอง จะคิดค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร 50 บาท ต่อ
เอกสาร 1 ชุดไม่เกิน 5 ฉบับ
- การรับรองสาเนาปริ ญญาบัตร กรณีนาไปยื่นต่ างประเทศ นักศึกษาต้ องแนบสาเนาเอกสารที่ต้องการรับรอง จะคิดค่าธรรมเนียมการรับรอง
เอกสาร 100 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาด้วยตนเองที่สานักทะเบียนและประมวลผล
1. กรอกรายละเอียดใน มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง ระบุประเภทของเอกสาร และวัตถุประสงค์การใช้ งานให้ ชดั เจน ชาระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง
2. นา มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง และมฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน พร้ อมรู ปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว (เขียนชื่อ-นามสกุลและรหัสประจาตัวหลังรูปถ่าย
ทุกใบด้ วยปากกาหมึกแห้ ง) ตามจานวนชุดที่ขอเอกสารยื่นที่สานักทะเบียนและประมวลผล
3. เจ้ าหน้ าที่สานักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบคาร้ องและประทับตรานัดวันรับเอกสารลงใน มฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน และคืน มฉก.18
ใบเสร็จรับเงินให้ กบั นักศึกษา เพื่อให้ นกั ศึกษาเก็บเป็ นหลักฐานการมารับเอกสารในวันที่กาหนด
4. นา มฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน มาแสดงเพื่อขอรับเอกสารตามกาหนด หากขอเอกสารก่อนเวลา 12.00 น. จะได้ รับเอกสารตั ้งแต่ เวลา 10.00 น.
ของวันที่นดั รับเอกสาร หากไม่มารับภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร สานักทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกคาร้ องฉบับนี ้

การขอเอกสารทางไปรษณีย์

1. พิมพ์แบบฟอร์ ม มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรองจากเว็บไซต์ http://reg.hcu.ac.th และกรุ ณากรอกรายละเอียดใน มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง ระบุ
ประเภทของเอกสาร และวัตถุประสงค์การใช้ งานให้ ชดั เจน
2. โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”
ธนาคารธนชาต
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 168-2-00999-7
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 450-2-05411-8
และเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์ ติดต่อ ในใบนาฝากให้ ชัดเจน และส่งหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง Email : finhuac.hcu@gmail.com
หรื อโทรสาร หมายเลข 02-312-6435 และแจ้ งการโอนเงินที่ หมายเลข 0-2312-6300 ต่อ 1193, 1194
3. ส่งแบบฟอร์ ม มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว ต่อเอกสารการศึกษา 1 ฉบับ สาเนาหลักฐานการโอนเงิน และสาเนาบัตร
ประชาชนของนักศึกษา ระบุ “เพื่อขอเอกสารการศึกษาเท่านัน”
้ ไปยัง
“แผนกสาเร็ จการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540”

การรับเอกสาร

เมื่อสานักทะเบียนและประมวลผลได้ รับเอกสารครบถ้ วนจะดาเนินการจัดทาเอกสาร เมื่อจัดทาเอกสารแล้ วเสร็ จจะดาเนินการ ดังนี ้
1. กรณีรับเอกสารด้ วยตนเอง เจ้ าหน้ าที่จะติดต่อให้ นกั ศึกษาไปรั บเอกสารที่สานักทะเบียนและประมวลผล ในวัน -เวลาทาการ
การยื่นคาร้ องหรื อขอรับเอกสารต้ องดาเนินการด้ วยตนเอง หากไม่สามารถดาเนินการด้ วยตนเอง จะต้ องทาหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่ น
ดาเนินการแทน พร้ อมกับ มฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน
“เอกสารการศึกษาจะมีอายุ 60 วัน นับตั ้งแต่วนั ออกเอกสาร หากไม่มารับตามกาหนด ต้ องยื่นคาร้ องขอเอกสารและชาระค่าธรรมเนียมใหม่”
2. กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย์ เจ้ าหน้ าที่จะส่งเอกสารการศึกษา และใบเสร็ จรับเงิน ไปยังข้ อมูลส่งไปรษณี ย์ที่นกั ศึกษากรอกข้ างต้ น
โดยนักศึกษาเสียค่าธรรมเนียมในการจัดส่งไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ (EMS) เป็ นเงิน 100 บาท (ต่างประเทศ 1,000 บาท)

