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     งานทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
Registrar’s Office, Prince of Songkla University SuratThani Campus 

                                                            

ค ำรอ้งขอหนงัสอืรบัรอง 
Request for certificate 

 

เรียน   นายทะเบียน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี /Dear Registrar 
        ข้ำพเจ้ำ (   )นำย /(   )นำง / (   )นำงสำว.......................................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 
                  (   )MR. /(   )MRS. /(   )MISS….………....................................................................................................(Use capital letters) 
 

 

     รหสัประจ ำตวันกัศกึษำ/Student I.D.                               เลขที่บตัรประจ ำตวัประชำชน/ I.D. card number 
 เป็นนักศึกษำคณะ/Faculty........................................................สำขำวิชำ/Program...........................................ฐำนะชั้นปีที่..... 

 

 
มีควำมประสงค์ขอใบรับรองเพือ่ใช้ในกำรด ำเนินกำรเรือ่ง…………………….……………………………………..…………..………. ดงันี ้

1. หนังสือรับรองควำมเป็นนักศกึษำ/certificate of Student  status                                  ชุดละ/Copy  50 บำท/Baht   
 (   ) ไทย….....….ชุด   (   ) English….......…ชุด           รับเอง/Self-pick up    จัดส่ง/deliverly(EMS)         
2. หนังสือรับรองควำมประพฤต(ิผ่ำนควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ)/Certificate of good behavior    ชุดละ/Copy  50 บำท/Baht            
      ไทย…...........ชดุ        รับเอง/Self-pick up         จัดสง่/deliverly(EMS)                       
3. ใบแสดงหน่วยกิตสะสม/Certificate for cumulative credit                                        ชุดละ/Copy  50 บำท/Baht   

        ไทย….…......ชุด         รับเอง/Self-pick up        จัดสง่/deliverly(EMS)                
4. ใบแทนใบปริญญำบัตร(แนบส ำเนำใบแจ้งควำม) /Replacement Degree certificate         ชุดละ/Copy 200 บำท/Baht         
      ไทย…....…..ชุด         รับเอง/Self-pick up         จัดสง่/deliverly(EMS)          
5. ใบแปลปริญญำบัตร(แนบส ำเนำใบปริญญำบัตร) /degree certificate’s Translation             ชุดละ/Copy 100 บำท/Baht         
       อังกฤษ……ชุด         รับเอง/Self-pick up         จัดสง่/deliverly(EMS)    
6. ค ำอธิบำยรำยวิชำ(แนบส ำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำ) /Course description                     ชุดละ/Copy  70 บำท/Baht        
       ไทย………..ชดุ         รับเอง/Self-pick up         จัดสง่/deliverly(EMS)         
7. อ่ืนๆ /Others certificate                                                                             ชุดละ/Copy  50 บำท/Baht 

  

(ระบ)ุ…………………..............................................จ ำนวน.......ชุด  รับเอง/Self-pick up  จัดส่ง/deliverly(EMS)                                    
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำร/Kindly consider my request   
                                                    ขอแสดงควำมนบัถอื/Sincerely 
 

                                                    ลงชื่อ/signature ………….…………..…………(ผู้ขอ)/Applicant   
 

ควำมเหน็เจ้ำหนำ้ที ่ ควำมเหน็อำจำรยท์ี่ปรกึษำ/Adviser 
 

นักศึกษำได้ช ำระเงินแล้ว  จ ำนวน………….….….บำท 
 

ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่………………....เลขที่……..… 
ลงวันที่…..…..เดือน………..……………พ.ศ……….… 
 

                    ลงชื่อ……….......…………………… 
                  ผู้รับเงิน 

เรียน   นำยทะเบียน 
         เพื่อโปรดลงนำม 
 
ลงชื่อ……………..………. 

ผู้เสนอ 

(เฉพำะกำรขอใบรับรองควำมประพฤติ) 
……................……...……….…………….. 
………..............….…..…………….……… 
………..............……………………………. 
………………………………………….…… 

             
 
          

 

 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่(Staff Only) 
เลขที่รับ...............................................
วันที่รับ................................................ 
ผู้รบั........................................................ 
วันที่ส่งค ำร้อง........................................ 

PSU(SRT).002 

ส่วนนีก้รอกเฉพาะผู้ที่ขอใบรับรองหมายเลข 4 
ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา…………………………………………………..………………...............................………เมื่อ พ.ศ……………………………… 
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รายละเอียดการขอใบรับรอง 
Certificate request procedure 

 
 
 

1. ขอท่ีงำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักงำนวิทยำเขตวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี  
2. ขอผ่ำน E-mail ของงำนทะเบียนและประมวลผล E-mail : regist.srt@gmail.com 
3. ส่งค ำร้องขอทำงไปรษณีย์ นักศึกษำดำวน์โหลดเอกสำรได้ท่ีเว็บไซตง์ำนทะเบียนและประมวลผล  http://reg.surat.psu.ac.th  
4. มอบฉันทะให้ผู้อื่นด ำเนินกำรยื่นค ำร้องแทน โดยใช้ร่วมกับหนังสือมอบฉันทะ(PSU(SRT).019) 
Document Request 
1.  Submit the request at Registrar Office, Surat Thani Campus. 

2.  Submit the request via an E-mail : regist.srt@gmail.com. 

3. Submit the request via mailing. Request form can be downloaded from Registrar Office website: http://reg.surat.psu.ac.th >       

Document Request 

4. Authorized person submit the request. The authorized document is required (PSU(SRT).019). 
 

 

  
 

1-5 ฉบับ ครั้งละ 70 บำท /6 ฉบับขึ้นไป ครั้งละ 100 บำท Delivery Fee (EMS) : 1-5 copies 70 THB/ more than 6 copies 100 THB. 
 
 
 

 
 

ช าระเงินผ่านระบบ QR PAYMENT ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 
1. ขอ QR PAYMENT ช ำระเงิน ผ่ำน E-mail :  regist.srt@gmail.com  
2. กรุณำช ำระเงินให้พอดีกับค่ำเอกสำร และค่ำจัดส่ง(ถ้ำมี) เพื่อควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งเอกสำร กรณีช ำระเกินนักศึกษำต้องติดต่อผ่ำน E-mail: 

   regist.srt@gmail.com เพื่อขอคืนเงินค่ำเอกสำรส ำคัญและ/หรือค่ำจัดส่งส่วนท่ีเกิน โดยระบุจ ำนวนเงินและรำยกำรท่ีขอคืนให้ครบถ้วน 
 

Payment 
Make the payment via QR PAYMENT at 08.30 – 15.30 hrs. 

1. Request for QR PAYMENT via Email: regist.srt@gmail.com 

2. Please make the payment according to the specified fee and must include the delivery fee for faster speed of delivery.      

In case of making overpayment, please contact via E-mail: regist.srt@gmail.com for refund and please specifies the amount   

of overpayment. 
 

 
 
 

1. นักศึกษำติดต่อรับเอกสำรได้ท่ีงำนทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี  พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ  หรือ        
บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรท่ีหน่วยงำนรำชกำรออกให้ ตำมก ำหนดกำร ดังน้ี 

 ด ำเนินกำรยื่นค ำร้องและช ำระเงินแล้วเสร็จ ก่อนเวลา 12.00 น. รับเอกสำรในวันท่ีขอเอกสำร ตั้งแต่เวลำ 15.30 น. 
 ด ำเนินกำรยื่นค ำร้องและช ำระเงินแล้วเสร็จ หลังเวลา 12.00 น. รับเอกสำรในวันท ำกำรถัดไป ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. 

2. จัดส่งทำงไปรษณีย์ EMS(เฉพำะภำยในประเทศ) รอบบ่ำย วันละหนึ่งรอบ 
 

Document Pick-up 
 1 .Document can be picked up at Registrar Office, Surat Thani Campus and need to show Student ID Card or government-

issued identification. The pick-up schedule is as follows: 

      - Submit the request and complete the payment before 12.00 hrs, can be picked-up the document in the same day from 

15.30 hrs. onwards.   

      - Submit the request and complete the payment after 12.00 hrs, can be picked-up the document in the next day from 10.00 

hrs. onwards.  

2. Delivery(EMS) will be send off in the afternoon.  

 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้รับ/Receiver.........................................................................................................รหสันักศึกษำ/Student ID. ........................................ 
 
 

บ้ำนเลขท่ี/Address No. ……....................หมู่/Moo.......ซอย/Alley...........................ถนน/Road................................................................... 
 
 

แขวง/ต ำบล/Sub-district............................................เขต/อ ำเภอ/District.................................................................................................... 
 
 

จังหวัด/Province........................................................ รหัสไปรษณีย/์Zipcode......................โทรศัพท/์Telephone No.  ............................. 

การช าระเงินค่าเอกสาร  

การรับเอกสาร 
 

ช่องทางการขอเอกสาร 
 

อัตราค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS(เฉพำะภำยในประเทศ) 
 

ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร /Address for mailing 
documents 
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