PSU(SRT).001

คำร้องขอใบประมวลผลกำรศึกษำและใบรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ
งำนทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
( โปรดอ่ำนรำยละเอียดและคำชีแ้ จงด้ำนหลัง )
วันที่...............เดือน............................................พ.ศ. .......................
เรียน นำยทะเบียน วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
ข้ำพเจ้ำ (นำย นำง นำงสำว).......................................................................................................................(เขียนตัวบรรจง)
(MR.  MRS.MISS)….............................................................................................................................(ตัวพิมพ์ใหญ่)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน

ระดับกำรศึกษำ ประกำศนียบัตร  ปริญญำตรี ปริญญำโท หลักสูตร ..................ปี ปริญญำเอก หลักสูตร..................ปี
เป็นนักศึกษำคณะ..............................................................................สำขำวิชำ.......................................................................ฐำนะชั้นปีท.ี่ .......
เกิดเมื่อวันที่................เดือน.......................................................... พ.ศ. .......................... (ระบุตำมบัตรประจำตัวประชำชน)
จังหวัดที่เกิด...................................................................................(ระบุตำมใบแจ้งเกิด หรือหนังสือเดินทำง(ถ้ำมี))

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตำมใบแจ้งเกิดหรือหนังสือเดินทำง(ถ้ำมี) หำกอนุมัติปริญญำแล้วไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
มีควำมประสงค์จะขอหนังสือรับรองดังต่อไปนี้

 กรณีกำลังศึกษำอยู่

หรือที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำแล้ว
1.1 ใบประมวลผลกำรศึกษำ(Transcript)  ไทย........ชุด  อังกฤษ.......ชุด

ชุดละ 70 บำท

( ) รับเอง ( ) จัดส่ง

ชุดละ 70 บำท
ชุดละ 50 บำท

( ) รับเอง ( ) จัดส่ง

 กรณีสำเร็จกำรศึกษำแล้ว
2.1 ใบประมวลผลกำรศึกษำ(Transcript)  ไทย........ชุด  อังกฤษ.......ชุด
2.2 ใบรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ
 ไทย........ชุด  อังกฤษ.......ชุด

( ) รับเอง ( ) จัดส่ง

 กรณีนักศึกษำปีสุดท้ำยที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ(นักศึกษำที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่ำนเว็บแล้ว เท่ำนั้น)
3.1 ใบรับรองคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ(เฉพำะปริญญำตรี)
........ชุด ชุดละ 50 บำท
3.2 ใบรับรองเรียนครบตำมหลักสูตร ฉบับรอสภำอนุมตั ิปริญญำ
........ชุด ชุดละ 70 บำท
3.3 ใบประมวลผลกำรศึกษำ(Transcript) ฉบับสภำอนุมตั ิปริญญำ
 ไทย........ชุด  อังกฤษ.......ชุด ชุดละ 70 บำท
3.4 ใบรับรองฉบับสภำอนุมตั ิปริญญำ
 ไทย........ชุด  อังกฤษ.......ชุด ชุดละ 50 บำท

( ) รับเอง ( ) จัดส่ง
( ) รับเอง ( ) จัดส่ง
( ) รับเอง ( ) จัดส่ง
( ) รับเอง ( ) จัดส่ง

จึงเรียนมำเพื่อโปรดดำเนินกำร
ลงชื่อ...........................................................(ผู้ยื่นคำร้อง)
ได้รับเงินแล้ว จำนวน..........................................บำท
ตำมใบเสร็จรับเงิน เล่มที.่ .....................เลขที่..................
ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ..................
ลงชื่อ..................................................(ผู้รับเงิน)
คำร้องขอใบประมวลผลกำรศึกษำ : เริ่มใช้ สิงหำคม 2557

เรียน นำยทะเบียน วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
เพื่อโปรดลงนำม
ลงชื่อ.......................................................(ผู้เสนอ)
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PSU(SRT).025
แบบฟอร์มสารวจหนี้สิน
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เขียนที่.......................................................................
วันที่.......เดือน............................................พ.ศ…........................
เรียน เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบสำรวจหนี้สิน
ข้ำพเจ้ำ(นำยนำง นำงสำว)..........................................................................รหัสนักศึกษำ..............................
สังกัดคณะ....................................................................................สำขำวิชำ....................................................................................
มีควำมประสงค์ขอตรวจสอบหนี้สินของข้ำพเจ้ำในหน่วยงำนของท่ำน ดังนี้
หน่วยงาน

รายการหนี้สิน
มีหนี้สิน (บาท)
ไม่มีหนี้สิน

ลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

งำนงบประมำณและพัสดุ
งำนบรรณสำรสนเทศ (ห้องสมุด)
งำนพัฒนำนักศึกษำ(ยกเว้น ป. โท)
หอพักมหำวิทยำลัย(ยกเว้น ป. โท)
ศูนย์ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ฯ
อื่นๆ..................................................
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ)...................................................... นักศึกษำ
(......................................................)
หมายเหตุ : หำกนักศึกษำคนใดไม่มีหนี้สินในหน่วยงำน ให้ผู้สำรวจทำเครื่องหมำย  ในช่องไม่มีหนี้สิน กรณีนักศึกษำที่มี
หนี้สิน ให้นักศึกษำแนบหลักฐำนกำรชำระเงิน/สำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำหนี้สิน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยงำนที่จะต้องสำรวจหนีส้ ินมี ดังนี้
1. งำนงบประมำณและพัสดุ
2. งำนบรรณสำรสนเทศ
3. ศูนย์ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์(เฉพำะนักศึกษำปริญญำโทสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)
แบบฟอร์มสำรวจหนี้สิน : เริ่มใช้สิงหำคม 2557
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หมำยเหตุ : 1. อัตรำค่ำจัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS (เฉพำะภำยในประเทศ) จำนวน 1 - 5 ฉบับ ครั้งละ 70 บำท และจำนวน 6 ฉบับ
ขึ้นไป ครั้งละ 100 บำท
2. สำหรับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ กรุณำกรอกรำยละเอียดต่อไปนี้ด้วย
2.1 ปริญญำที่ได้รับมำก่อน(ระบุเป็นภำษำอังกฤษ).................................................................................................................
2.2 ในกรณีใ บประมวลผลกำรศึก ษำ หมำยเลข 3.3และ 3.4 กรุณ ำแนบสำเนำแผ่น รองปกวิท ยำนิพ นธ์เ ล่ม ดำ
พร้อมคำร้องด้วย
ข้อปฏิบัติในกำรขอใบประมวลผลกำรศึกษำและใบรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ
1. กำรขอเอกสำร
1.1 ขอด้วยตนเองที่งำนทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
1.2 ส่งเอกสำรคำร้องมำทำงไปรษณีย์ สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่เว็บงำนทะเบียนและประมวลผล
http://reg.surat.psu.ac.th เมนู กำรขอเอกสำรสำคัญ
1.3 มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินกำรแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ(PSU(SRT).019)
2. กำรชำระเงินค่ำเอกสำร
2.1 กรณีมาขอด้วยตนเอง
2.1.1 ชำระทีง่ ำนทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 14.30 น. หรือ
2.1.2 ชำระที่งำนงบประมำณและพัสดุ(กำรเงิน) ตั้งแต่เวลำ 08.30- 15.30 น.
2.2 กรณีขอทางไปรษณีย์
2.2.1 ชำระเงินทำงธนำคำร โดยโอนเงินเข้ำบัญชีเลขที่ 552-2-15230-9 ชื่อบัญชี โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด(มหำชน) สำขำสุรำษฎร์ธำนี แล้วส่งสำเนำใบโอนมำพร้อมกับเอกสำรคำร้อง มำที่ งำนทะเบียนและ
ประมวลผล(ขอเอกสำรสำคัญ) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ตู้ ป.ณ. 8 ไปรษณีย์ขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84100
2.2.2 ชำระเงินทำงธนำณัติ สั่งจ่ำย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี ไปรษณีย์ขุนทะเล และส่งธนำณัติ
มำพร้อมเอกสำรคำร้อง(อำจจะได้รับเอกสำรล่ำช้ำกว่ำ เนื่องจำกต้องมีกำรไปเบิกธนำณัติจำกไปรษณีย์ด้วย)
***กรณีให้มหำวิทยำลัยจัดส่งต้องชำระค่ำจัดส่งเอกสำรตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยกำหนดด้วย***
3. กำรรับเอกสำร มีรำยละเอียด ดังนี้
3.1 เอกสำรข้อ 1 และข้อ 2 กรณีรับเอง นักศึกษำติดต่อขอรับเอกสำรดังกล่ำวที่งำนทะเบียนและประมวลผลตำมกำหนด ดังนี้
3.1.1 กรณีชำระเงินและยื่นคำร้อง ก่อนเวลำ 12.00 น. รับเอกสำรในวันที่ขอเอกสำร ตั้งแต่เวลำ 15.30 น. เป็นต้นไป
3.1.2 กรณีชำระเงินและยื่นคำร้อง หลังเวลำ 12.00 น. รับเอกสำรในวันทำกำรถัดไป ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
3.2. เอกสำรข้อ 3 นักศึกษำสำมำรถติดต่อรับได้ ดังนี้
เอกสำรข้อ 3.1 รับได้หลังปิดภำค ภำคกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว ประมำณ 1 สัปดำห์
เอกสำรข้อ 3.2 รับได้หลังจำกคณะกรรมกำรประจำคณะให้ควำมเห็นชอบแล้ว ประมำณ 1 สัปดำห์
เอกสำรข้อ 3.3 รับได้หลังนำยกสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิให้สำเร็จกำรศึกษำแล้ว ประมำณ 1 เดือน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
1) บ้ำนเลขที่................หมู.่ ........ซอย....................................ถนน........................................ตำบล.........................................................
อำเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................โทร. ...............................................
2) อื่น ๆ .................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
คำร้องขอใบประมวลผลกำรศึกษำ : เริ่มใช้ สิงหำคม 2557
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