จท42 CR42

สำนักงำนกำรทะเบียน

สานักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Office of the Registrar, Chulalongkorn University

เลขที่รับ ................................................
วันที่รับ .................................................
เวลำ ........................................................
ผูร้ ับ ........................................................

คาร้ องขอใบรับรอง
Application for certificates

นาย/นางสาว/นาง/อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………..….......................................................
Mr./Miss/Mrs./other (specify)
ชื่ อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) Name-family name (in block letters)
เลขประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทางเลขที่ ...........................................................................................
Identification No./Passport No.

เลขประจาตัวนิสิต Student ID

คณะ ......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................ E-mail address ……………………………………………………
Faculty
Phone number
มีความประสงค์จะขอเอกสารและ
มารับด้วยตนเอง
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นรับแทน (กรอกใบมอบฉันทะ)
Requests the following documents

Be taken by the applicant

Be given to the person authorized (Fill in the form of letter of authorization)

สานักงานการทะเบียน จัดส่ งให้ ทางไปรษณีย์ (กรอก จท42/2)
Be given to the applicant by post (Fill in the form of CR42/2)

จานวนฉบับ จานวนเงิน

ประเภทเอกสาร Items

Number of copies

Amount

จท25 ใบประมวลผลการศึกษาฉบับภาษาไทย (Transcript Thai version) เฉพำะนิสิตที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2550 เป็ นต้นไป
กาลังศึกษาอยู่ / ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

ไม่ตอ้ งการปิ ดผนึ กซอง
sealed envelopes not requested
ต้องการปิ ดผนึกซอง
sealed envelopes requested
สาเร็ จการศึกษา / พ้นสถานภาพการเป็ นนิสิต
ไม่ตอ้ งการปิ ดผนึ กซอง
sealed envelopes not requested
Graduated / Terminated student status
ต้องการปิ ดผนึกซอง
sealed envelopes requested
CR25 ใบประมวลผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript English version)
Studying / Graduated, pending the approval of the University Council

กาลังศึกษาอยู่ / ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
Studying / Graduated, pending the approval of the University Council
สาเร็ จการศึกษา / พ้นสถานภาพการเป็ นนิสิต
Graduated / Terminated student status

จท23 หนังสื อรับรองความเป็ นนิสิตฉบับภาษาไทย

ไม่ตอ้ งการปิ ดผนึ กซอง
sealed envelopes not requested
ต้องการปิ ดผนึกซอง
sealed envelopes requested
ไม่ตอ้ งการผนึกซอง
sealed envelopes not requested
ต้องการปิ ดผนึกซอง
sealed envelopes requested

Certificate of student status (Thai version)

ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 100 บาท

Certificate of student status (English version)

จท24 หนังสื อรับรองความประพฤติฉบับภาษาไทย (ระดับปริ ญญาตรี )
(Bachelor’s degree)

CR24 หนังสื อรับรองความประพฤติฉบับภาษาอังกฤษ (ระดับปริ ญญาตรี )
Certificate of conduct (English version)

ฉบับละ 100 บาท
100 baht/copy
ฉบับละ 120 บาท
120 baht/copy
ฉบับละ 100 บาท
100 baht/copy
ฉบับละ 120 บาท
120 baht/copy
100 baht/copy

CR23 หนังสื อรับรองความเป็ นนิสิตฉบับภาษาอังกฤษ
Certificate of conduct (Thai version)

ฉบับละ 100 บาท
100 baht/copy
ฉบับละ 120 บาท
120 baht/copy
ฉบับละ 100 บาท
100 baht/copy
ฉบับละ 120 บาท
120 baht/copy

(Bachelor’s degree)

100 baht/copy

ฉบับละ 100 บาท
100 baht/copy

ฉบับละ 100 บาท
100 baht/copy

อื่น ๆ Other ..................................................................................................................................................................

รวม Total
…………….......……..……………………………

สานักงานการทะเบียน Office of the Registrar
ลงนามเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ ............................................

Officer’s signature

ตรวจสอบหลักฐานแล้ว Verified
ลงนาม .............................................................................
Signature
วันที่ Date .......... /............. /............

610820

ลงนามผู้ขอใบรับรอง/ผู้ดาเนินการแทน
Signature of person requesting

วันที่ Date .......... / ........... / ............

การรับเอกสาร Receipt of the document
ผู้รับเอกสารลงนาม ……………………..………………
Receiver’s signature วันที่ Date .......... /............. /............

