สาหรั บเจ้ าหน้ าที่

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มฉก. 22 คาร้ องขอใบรั บรอง

เรี ยนรู้เพื่อรับใช้ สงั คม

HCU.22 APPLICATION FOR CERTIFICATES

นัดรับเอกสาร ____/____/______
10.00 น. / 14.00 น./ 16.00 น.
--------------------------------------------------ได้ รับเอกสารเมื่อ ____/____/______
ลงชื่อ__________ผู้รับ

O

O

O

รหัสประจาตัว

(นาย/นาง/นางสาว/ อื่น ๆ ระบุ____________)_______________________________________
(ระบุคำนำหน้ ำยศให้ ชดั เจนทังภำษำไทย
้
และภำษำอังกฤษ ถ้ ำมี)

Mr./ Mrs./ Miss/ Other (Specify)______________________________________________________ O กาลังศึกษา ชัน้ ปี ที่
.
คณะ________________________________ สาขาวิชา___________________________________ O แจ้ งสาเร็จการศึกษา ภาค /25 .
วิชาโท______________________ โทรศัพท์ บ้าน_____________ มือถือ______________________ O สาเร็จการศึกษาแล้ วเมื่อภาค /25 .
มีความประสงค์ จะขอเอกสารเพื่อ___________________________________________________ O ลาพัก O ลาออก O พ้ นสภาพ
ระบุจานวนเอกสารที่ต้องการขอลงในช่ องประเภทเอกสารที่ต้องการตามตาราง ให้ ยื่นคำร้ องแยกขอเอกสำรแต่ละกรณี เนื่องจำกจะได้ รับเอกสำรไม่พร้ อมกัน
(เอกสาร ฉบับละ 100 บาท)
รูปถ่ ายขนาด 1 นิว้ /ฉบับ

(ระบุจำนวนเอกสำรที่ต้องกำร)

กาลังศึกษา รอสภาฯ
(รูปชุด นศ.) (รูปชุดครุย)

สภาอนุมัติ หมายเหตุ
(รูปชุดครุย)

ใบรับรอง ภาษาไทย
ใบรั บรอง ภาษาอังกฤษ
TRANSCRIPT
(เอกสาร ฉบับละ 100 บาท)
ไม่ ใช้ รูปถ่ าย

(ต้ องแนบสำเนำคำอธิบำยรำยวิชำเฉพำะรำยวิชำทีต่ ้ องกำร)

ระบุ
จานวน

(เอกสาร ฉบับละ 200 บาท)
รู ปถ่ ายชุดครุ ย 1 นิว้ / ฉบับ

ระบุ
จานวน

ใบแทนปริญญาบัตร
ใบแปลปริญญาบัตร (อังกฤษ)
ใบรับรองกรณีพิเศษ (สอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่)
ระบุ
จานวน

รับรองตามแบบฟอร์ มหน่ วยงานภายนอก (แนบแบบฟอร์ ม)
รับรองสาเนาปริญญาบัตรเพื่อยื่นต่ างประเทศ
รับรองสาเนาคาอธิบายรายวิชา

(เอกสาร ฉบับละ 200 บาท)
ไม่ ใช้ รูปถ่ าย

(100 บำท)
(50 บำท)

หมายเหตุ

ใบ TRANSCRIPT ภาษาไทย
ส่ งไปรษณีย์ (ทาเครื่องหมาย  ในช่ อง)
ส่ งไปรษณีย์ในประเทศ (100 บำท)
ส่ งไปรษณีย์ต่างประเทศ (1,000 บำท)

ลงนามผู้ย่ นื คาร้ อง _______________________ (___/___/_____)
สาหรับกองคลัง
รับชาระค่ าธรรมเนียมแล้ ว
รวมทัง้ สิน้ เป็ นเงิน ___________บาท
ตามใบเสร็จเลขที่______________________
ลงชื่อ____________________(___/____/____)
สาหรับแผนกสาเร็จการศึกษา
จัดทาเอกสารเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ____________________(___/____/____)

ผู้รับเอกสาร (กรณีมารับด้ วยตนเอง)
1. ตรวจสอบแล้ ว O ถูกต้ อง O แก้ ไข ลงชื่อผู้รับ ____________________(___/___/____)
2. ตรวจสอบแล้ ว O ถูกต้ อง O แก้ ไข ลงชื่อผู้รับ ____________________(___/___/____)
กรณี เป็ นผู้รบั มอบฉันทะให้แนบสำเนำบัตรประชำชน และกรอกเอกสำรดังนี ้
ผู้มอบฉันทะ ชื่อ – นำมสกุล_______________________________________________________
เลขที่บตั รประชำชน__________________________________วันหมดอำยุ____/____/_____
ผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ – นำมสกุล____________________________________________________
เลขที่บตั รประชำชน__________________________________วันหมดอำยุ____/____/_____

กรอกส่ วนล่ ำงเฉพำะผู้ทตี่ ้ องกำรให้ ส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ และเสียค่ ำธรรมเนียมกำรจัดส่ งทำงไปรษณีย์
โดยระบุ ชื่อผู้รับ สถำนทีจ่ ัดส่ งเอกสำร และรหัสประจำตัวนักศึกษำ ให้ ชัดเจนด้ วยตัวบรรจงตำมแบบฟอร์ มด้ ำนล่ ำง (จะนำส่ วนนี้ติดกับซองเอกสำร)

(ส่ง EMS)
ชื่อ – นามสกุล________________________________________________________(รหัสนักศึกษา_________________-________)
ที่อยู่ ______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(โทรศัพท์มือถือ____________________________________)
รหัสไปรษณีย์
สานักทะเบียนและประมวลผล

การขอเอกสารการศึกษา
ระยะเวลาที่ขอเอกสาร
1. กรณีกาลังศึกษา
ตลอดปี กำรศึกษำ

รูปถ่ ายชุด

เอกสารที่ได้ รับ

นักศึกษา ไม่ ใช้ รูป -

2. กรณีขอสาเร็จการศึกษา
ก่ อนสอบปลายภาค หรือ
ก่อนประกำศผลสอบครบทุกรำยวิชำ

นักศึกษา นักศึกษา หลังวันที่ประกำศผลสอบครบทุกรำยวิชำ
(สอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่)
ดูจำกปฏิทินกำรแจ้ งขอสำเร็จกำรศึกษำแต่ละ ครุ ย ภำค (สอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่)
ครุ ย สัปดำห์กำรแจ้ งขอสำเร็จกำรศึกษำ
ประจำภำคกำรศึกษำ (ไม่ต้องกรอก มฉก.22
จะระบุใน มฉก.35 ของนักศึกษำแล้ ว)
3. กรณีสาเร็จการศึกษา
ครุ ย ตลอดปี กำรศึกษำ
ขอได้ หลังจำกได้ รับเอกสำรฉบับจริงแล้ ว
ไม่ ใช้ รูป -

กาหนดรับเอกสาร

ใบรับรอง ภำษำไทย กรณีกำลังศึกษำ
หลังจำกขอเอกสำร 2 วันทำกำร
ใบรับรอง ภำษำอังกฤษ กรณีกำลังศึกษำ
TRANSCRIPT กรณีกำลังศึกษำ
ใบรับรองตำมแบบฟอร์ มหน่วยงำนภำยนอก
รับรองสำเนำคำอธิบำยรำยวิชำ
ใบรับรอง ภำษำไทย กรณีกำลังศึกษำ
ใบรับรอง ภำษำอังกฤษ กรณีกำลังศึกษำ
TRANSCRIPT กรณีกำลังศึกษำ
ใบรับรองครบหลักสูตร
ใบรับรอง ภำษำอังกฤษ กรณีกำลังศึกษำ
TRANSCRIPT กรณีกำลังศึกษำ
ใบรับรอง ภำษำไทย กรณีรอสภำอนุมตั ิ
ใบรับรอง ภำษำอังกฤษ กรณีรอสภำอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีรอสภำอนุมตั ิ
ใบรับรอง ภำษำไทย กรณีสภำอนุมตั ิ
ใบรับรอง ภำษำอังกฤษ กรณีสภำอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีสภำอนุมตั ิ

หลังจำกขอเอกสำร 2 วันทำกำร

ใบรับรอง ภำษำอังกฤษ กรณีสภำอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีสภำอนุมตั ิ
TRANSCRIPT กรณีสภำอนุมตั ิ ภำษำไทย
(สำหรับหน่วยงำนรำชกำร)
ใบแปลปริญญำบัตร (ใช้ ติดต่อต่ำงประเทศ)
ใบแทนปริญญำบัตร (ในกรณีที่สญ
ู หำยและ
ต้ องมีใบแจ้ งควำม)
รับรองสำเนำปริญญำบัตร (ติดต่อต่ำงประเทศ)
ใบรับรองกรณีพิเศษ (สอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่)

หลังจำกขอเอกสำร
2 วันทำกำร

หลังจำกขอเอกสำร 2 วันทำกำร

ภำค 1 : เดือนมีนำคม
ภำค 2 : เดือนมิถนุ ำยน
ภำคฤดูร้อน : เดือนกันยำยน
ภำค 1 : เดือนมีนำคม
ภำค 2 : เดือนมิถนุ ำยน
ภำคฤดูร้อน : เดือนกันยำยน

หลังจำกขอเอกสำร
3 วันทำกำร

เจ้ ำหน้ ำที่จะนัดวันรับเอกสำร

ลักษณะรูปถ่ ายที่ถกู ต้ อง (! ! หำกนักศึกษำใช้ รูปถ่ำยไม่ถกู ต้ องต้ องส่งรูปใหม่ และจะไม่ได้ รับเอกสำรตำมกำหนดเวลำ ! !)
1. รูปถ่ำยสี (พื ้นหลังสีฟ้ำ) ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ ้ว
- ระดับปริญญำตรี แต่งเครื่ องแบบนักศึกษำ / แต่งเครื่องแบบนักศึกษำ สวมทับด้ วยชุดครุยแสดงวิทยฐำนะ
- ระดับปริญญำโท แต่งกำยสุภำพ (เสื ้อไม่มีลวดลำย) / แต่งกำยสุภำพ (เสื ้อไม่มีลวดลำย) สวมทับด้ วยชุดครุยแสดงวิทยฐำนะ
2. รูปถ่ำยหน้ ำตรง ไม่สวมหมวก แว่นตำดำ ทรงผมสุภำพ นักศึกษำหำกผมยำวให้ รวบผมไว้ ด้ำนหลังให้ เรี ยบร้ อยไม่สวมเครื่ องประดับ หรื อต่ำงหู
3. ถ่ำยไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ภำพคมชัด ไม่ใช้ เลนส์ซอฟท์ (soft) หรื อรูปถ่ำยโพลำรอยด์ หรื อ ภำพสแกนจำกเครื่ องคอมพิวเตอร์
4. เขียนชื่อ – นำมสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษำ ด้ ำนหลังรูปทุกใบ จำนวนตำมเอกสำรที่ต้องกำร

ชุดนักศึกษา

ชุดครุ ย

ชุดสุภาพ กรณีกาลังศึกษา เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทของรูปถ่ าย และเอกสารอื่นๆที่ต้องยื่นพร้ อม มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง
- กรณีกาลังศึกษา ใช้ รูปถ่ำยชุดนักศึกษาขนำด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป
- กรณีสาเร็จการศึกษา ใช้ รูปถ่ำยชุดครุ ยขนำด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป
- การขอใบรับรองหน่ วยงานภายนอก/ราชการ ไม่ต้องใช้ รูปถ่ำย แต่ต้องแนบแบบฟอร์ มจำกหน่วยงำนรำชกำรด้ วย
- ใบแทนปริญญาบัตร สำมำรถขอได้ ในกรณีที่ปริ ญญำบัตรสูญหำย โดยต้ องแนบใบแจ้ งควำม
- ใบแปลปริญญาบัตร สำมำรถขอได้ ในกรณีทศี่ กึ ษำต่อต่ำงประเทศ โดยต้ องแนบสำเนำปริ ญญำบัตร
- ใบ TRANSCRIPT ภาษาไทย ใช้ ในกรณีที่สมัครงำนหน่วยงำนรำชกำรเท่ำนัน้ (เฉพำะผู้ทจี่ บกำรศึกษำและได้ รับเอกสำรฉบับสภำอนุมตั ิแล้ ว)
- การระบุชัน้ ปี ของนักศึกษำในใบรับรอง จะระบุจำกจำนวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษำสอบผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย
- การรับรองสาเนาคาอธิบายรายวิชา นักศึกษำต้ องแนบสำเนำเอกสำรที่ต้องกำรรับรอง จะคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับรองเอกสำร 50 บำท ต่อ
เอกสำร 1 ชุดไม่เกิน 5 ฉบับ
- การรับรองสาเนาปริญญาบัตร กรณีนาไปยื่นต่ างประเทศ นักศึกษำต้ องแนบสำเนำเอกสำรที่ต้องกำรรับรอง จะคิดค่ำธรรมเนียมกำรรับรอง
เอกสำร 100 บำท ต่อเอกสำร 1 ฉบับ
ขัน้ ตอนการขอเอกสารการศึกษาด้ วยตนเองที่สานักทะเบียนและประมวลผล
1. กรอกรำยละเอียดใน มฉก.22 คำร้ องขอใบรับรอง ระบุประเภทของเอกสำร และวัตถุประสงค์กำรใช้ งำนให้ ชดั เจน ชำระค่ำธรรมเนียมที่กองคลัง
2. นำ มฉก.22 คำร้ องขอใบรับรอง และมฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน พร้ อมรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ ้ว (เขียนชื่อ-นำมสกุลและรหัสประจำตัวหลังรูปถ่ำย
ทุกใบด้ วยปำกกำหมึกแห้ ง) ตำมจำนวนชุดที่ขอเอกสำรยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
3. เจ้ ำหน้ ำที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบคำร้ องและประทับตรำนัดวันรับเอกสำรลงใน มฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน และคืน มฉก.18
ใบเสร็ จรับเงินให้ กบั นักศึกษำ เพือ่ ให้ นกั ศึกษำเก็บเป็ นหลักฐำนกำรมำรับเอกสำรในวันที่กำหนด
4. นำ มฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน มำแสดงเพื่อขอรับเอกสำรตำมกำหนด หำกขอเอกสำรก่อนเวลำ 12.00 น. จะได้ รับเอกสำรตังแต่
้ เวลำ 10.00 น.
ของวันที่นดั รับเอกสำร หำกไม่มำรับภำยใน 60 วัน นับจำกวันที่ออกเอกสำร สำนักทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกคำร้ องฉบับนี ้
การขอเอกสารทางไปรษณีย์
1. พิมพ์แบบฟอร์ ม หน้ ำแรก (มฉก.22 คำร้ องขอใบรับรอง) และกรุณำกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
2. โอนเงินไปยังบัญชีธนำคำรของมหำวิทยำลัย ชื่อบัญชี “มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”
ธนาคารธนชาต
ชื่อบัญชี “มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สำขำมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 168-2-00999-7
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สำขำถนนบำงนำ – ตรำด กม.18
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 450-2-05411-8
ระบุ “ขอเอกสำรกำรศึกษำ, ชื่อ-นำมสกุล, รหัสนักศึกษำ, เบอร์ ตดิ ต่อ” ในใบสลิปโอนเงินให้ ชดั เจน และส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน และภำพหน้ ำ
แรก มฉก.22 ไปยัง Line : @762csiio (สอบถำมเกี่ยวกับกำรโอนเงินที่ หมำยเลข 0-2312-6300 ต่อ 1193, 1194)
3. ส่งแบบฟอร์ ม มฉก.22 คำร้ องขอใบรับรอง รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ ้ว ต่อเอกสำรกำรศึกษำ 1 ฉบับ สำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน และสำเนำบัตร
ประชำชนของนักศึกษำ ระบุ “เพือ่ ขอเอกสำรกำรศึกษำเท่ำนัน”
้ ไปยัง
“แผนกสำเร็ จกำรศึกษำ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540”
เฉพาะนักศึกษาแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากรับเอกสารสภาอนุมตั ดิ ้ วยตนเองเป็ นส่ งไปรษณีย์
ให้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 1 – 2 ระบุ“แจ้ งเปลีย่ นเป็ นรับใบสภำอนุมตั ิทำงไปรษณีย์, ชื่อ-นำมสกุล,รหัสนักศึกษำ,เบอร์ ติดต่อ” ในใบสลิปโอนเงิน
ให้ ชดั เจน ส่งหลักฐำนกำรโอนเงินและภำพหน้ ำแรก มฉก.22 พร้ อมที่อยูไ่ ปยัง กองคลัง ผ่ำน Line:@762csiio เพื่อออกใบเสร็ จ และส่งหลักฐำน
กำรโอนเงินและภำพหน้ ำแรก มฉก.22 พร้ อมที่อยู่ (ที่ชดั เจน) ภำพบัตรประชำชนของนักศึกษำ ไปยัง สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่
graduation.hcu@gmail.com เพื่อดำเนินกำรจัดส่งเอกสำร
การรับเอกสาร
เมื่อสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ รับเอกสำรครบถ้ วนจะดำเนินกำรจัดทำเอกสำร เมื่อจัดทำเอกสำรแล้ วเสร็ จจะดำเนินกำร ดังนี ้
1. กรณีรับเอกสารด้ วยตนเอง เจ้ ำหน้ ำที่จะติดต่อให้ นกั ศึกษำไปรับเอกสำรที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ในวัน-เวลำทำกำร
กำรยื่นคำร้ องหรื อขอรับเอกสำรต้ องดำเนินกำรด้ วยตนเอง หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรด้ วยตนเอง จะต้ องทำหนังสือมอบอำนำจให้ ผ้ อู ื่น
ดำเนินกำรแทน พร้ อมกับ มฉก.18 ใบเสร็ จรับเงิน
“เอกสำรกำรศึกษำจะมีอำยุ 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ออกเอกสำร หำกไม่มำรับตำมกำหนด ต้ องยื่นคำร้ องขอเอกสำรและชำระค่ำธรรมเนียมใหม่”
2. กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย์ เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งเอกสำรกำรศึกษำ และใบเสร็ จรับเงิน ไปยังข้ อมูลส่งไปรษณีย์ที่นกั ศึกษำกรอกข้ ำงต้ น
โดยนักศึกษำเสียค่ำธรรมเนียมในกำรจัดส่งไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ (EMS) เป็ นเงิน 100 บำท (ต่ำงประเทศ 1,000 บำท)

