ขอใบรับรอคํารองขอหนังสือรับรอง

ทบ.104

REQUISITION FORM FOR APPLICATION OF A CERTIFICATE

งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง
เลขรับที่.................................................
วันที่.......................................................
เวลา......................................................

งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง
วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เรื่อง ขอใบรับรอง
เรียน นายทะเบียนกลาง วิทยาเขตภูเก็ต
ขาพเจานาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย)................................................................................................................................................
Name: Mr./Mrs./Miss (English in capital letters)……………………………………………………...….………………………….
รหัสนักศึกษา: Student No.
เป1นนักศึกษาชั้นป4ที่ : Student of year Class.................
ปริญญาตรี: Bachelor’s Degree
คณะ : Faculty .................................... สาขาวิชา: Field of study ...........................................
ระดับปริญญาโท: Master’s Degree (วุฒิปริญญาตรีที่จบมา: Graduated bachelor’s degree..............................................................)
วันเดือนป4เกิด: Date of Birth ......../........................./................ สถานที่เกิดจังหวัด: Place of birth Province......................................
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตSอได : Telephone Contact.....................................................
สAงเอกสาร EMS: sending by EMS. (กรุณากรอกทีอ่ ยูSจะจัดสSง หนาที่ 2 : Please fill in the address on page 2.)
เอกสาร 1-5 ฉบับ
ชําระคSาฝาก 70 บาท : 1-5 Copies of the documents.
@ THB 70.เอกสาร 6 ฉบับขึ้นไป
ชําระคSาฝาก 100 บาท : More than 6 copies
@ THB 100.ใบประมวลผลการศึกษา และหนังสือรับรองตAาง ๆ สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูA : A Certified Letter for Students who are studying.
ใบประมวลผลการศึกษา ฉบับรอสภาฯ : TRANSCRIPT
Eng.…….Copy / Thai.…...Copy @ THB 70.ใบรับรองการเป1นนักศึกษา
Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.BONAFIDE STUDENT CERTIFICATE

ใบรับรองความประพฤติ (ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา)

Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.-

BONAFIDE STUDENT BEHAVIOUR CERTIFICATE

ใบรับรองเรียนชั้นป4สุดทาย (กําลังรอเกรดเทอมสุดทาย)

Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.-

LAST YEAR STUDENT CERTIFICATE

ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร (เกรดครบทุกวิชาตามหลักสูตรที่เรียนมา)

Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.-

COMPLETED OF THE CURRICULUM CERTIFICATE

ใบรับรองรอสภาอนุมัติ (ผSานการตรวจสอบแลววSาเรียนครบตามหลักสูตร)

Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.-

WAITING AN APPROVAL FROM THE UNIVERSITY COUNCIL CERTIFICATE

ใบประมวลผลการศึกษา และหนังสือรับรองตAาง ๆ สําหรับนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาแลว : A Certified Letter for graduated student.
ใบประมวลผลการศึกษา ฉบับสภา ฯ อนุมัติ : TRANSCRIPT
Eng.…….Copy / Thai.…...Copy @ THB 70.ใบรับรองสําเร็จฉบับสภาอนุมัติ
Eng.…....Copy / Thai.…...Copy @ THB 50.APPROVED BY THE UNIVERSITY COUNCIL CERTIFICATE

อื่น ๆ Other.
คําอธิบายรายวิชา : COURSE DESCRIPTION
ใบแปลประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร (แนบสําเนา)
ใบประกาศนียบัตรอาหารและเครื่องดื่ม/การโรงแรม
ใบแทนปริญญาบัตร (กรณีใบปริญญาบัตรหาย)
อื่น ๆ......................................................................................

Thai.…….Copy @ THB 70.อังกฤษ……… ชุด @ 100 บาท
ไทย……ชุด @ 250 บาท
ไทย……ชุด @ 200 บาท
อังกฤษ…..ชุด / ไทย……ชุด @ 50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(.............................................)

ผูยื่นคํารอง
(หมายเหตุ) : กรุณาอAานคําชี้แจงดานหลังประกอบหลักฐานและชําระเงินดานหลัง และชําระเงินที่งานการเงินและบัญชี

(สําหรับเจาหนาที่)

ไมAมีหนี้สินคางชําระ
ลงชื่อ.................................
วันที่......./.........../...............

กรุณาชําระเงินที่งานการเงินและบัญชีพรอมกับยื่นเอกสารคํารอง
สําหรับงานการเงินและบัญชี
) นักศึกษาได้ชาํ ระเงินแล้วจํานวน
...................บาทตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที.........................
ลงวันที......../................../..............
(ลงชือ)..........................................
(.............................................)
เจ้าหน้าทีการเงิน
วันที........./...................../...............

ความเห็นอาจารยeที่ปรึกษา
(เฉพาะการขอใบรับรองความประพฤติ)
………………………………………...
……………………………………………
……………………………………………
(ลงชือ) ............................................
(.............................................)
อาจารย์ทีปรึกษา
วันที........./...................../...............

นักศึกษาลงลายมือชื่อรับเอกสาร
ได้รบั เอกสารเรียบร้อยแล้ว
(ลงชือ) .........................................
(.............................................)
นักศึกษา
วันที........./...................../...............
รับเอกสารเอง
รับเอกสารแทน

คําชี้แจงในการยื่นคํารองขอใบรับรองตAาง ๆ
1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคํารองใหครบถวนสมบูรณ
- ขอใบรับรองความประพฤติ ตองมีความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาดวย
- ขอใบแทนปริญญาบัตร ตองมีสาํ เนาใบแจงความจากสถานีตํารวจ
- ขอใบแปลปริญญา/ประกาศนียบัตร ตองมีสาํ เนาใบปริญญาบัตรแนบ
2. ชําระเงินคSาธรรมเนียมหนังสือรับรองตSาง ๆ ที่งานการเงินและบัญชี
3. ยื่นคํารองที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง และเก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป1นหลักฐานในการรับเอกสาร
4. กําหนดวันรับเอกสาร จากเจาหนาที่ทะเบียนกลาง
5. นักศึกษามารับหนังสือรับรองไดตามกําหนดวันที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง แจงใหทราบ ภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะทําลาย
6. กรณีนักศึกษาใหมหาวิทยาลัย ฯ จัดสSงเอกสารใหตองเสียคSาจัดสSงทางไปรษณีย ตามทีร่ ะบุไว และกรอกที่อยูSเอกสารใหชัดเจน
หากจดหมายตีกลับที่เกิดจากที่อยูไS มSชัดเจน ทางงานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง จะไมSรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่ใหมหาวิทยาลัย ฯ จัดสAงให
↸ ที่อยูSที่สามารถจัดสSงเอกสารให (กรุณากรอกใหชัดเจน ) ADDRESS :

ชือ - นามสกุล.........................................................................บริษัท/ห้าง/ร้าน/หมู่บา้ น...........................................................
บ้านเลขที..................................หมูท่ ี............ซอย..............................ถนน.................................แขวง/ตําบล..............................
เขต/อําเภอ....................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................ รหัสนักศึกษา
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิไมSใหบริการในกรณีขอหนังสือรับรองทางไปรษณีย นักศึกษาตองมายืน่ คํารองดวยตัวเองหรือตัวแทน
ณ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง วิทยาเขตภูเก็ต ติดตSอสอบถามเพิ่มเติมไดที่... 0 7627 6023-8

