กนท 42
สํานักบริ การการศึกษา (ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล)

สํ านักบริการการศึกษา สถาบันกันตนา

เลขที่รับ ……...……………......................
วันที่รับ ………...……..…..……………...
เวลา ……………………………………...
ผูร้ ับ ……………………………………...

คําร้ องขอใบรับรอง

Application for certificates
เรียน นายทะเบียน
To the Registrar:

นาย/นางสาว/นาง/อืน่ ๆ(โปรดระบุ) ………………………………………………………..………………………………………………………...
Mr./Miss/Mrs./other (specify)

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) / name-family name (in block letters)

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทางเลขที.่ .................................................................................

Identification No./Passport No.
เลขประจําตัวนักศึกษา / Student ID
คณะ ……………………………..……..……หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................E-mail address………………...………………………...
phone number

Faculty

มีความประสงค์ จะขอเอกสารและ

มารับด้ วยตนเอง

requests the following documents:

Be taken by the applicant

มอบฉันทะให้ ผู้อนื่ รับแทน (กรอกใบมอบฉันทะ)

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

ฝ่ ายทะเบียนฯ จัดส่ งให้ทางไปรษณี ย ์ (กรอก จท42/2)

Be sent by the Office of the Registrar (Fill in the form application for mailing services)

จํานวนฉบับ จํานวนเงิน

ประเภทเอกสาร
items

number of copies

KR25 ใบประมวลผลการศึกษา (TRANSCRIPT)
Academic transcript

กําลังศึกษาอยู่

ไม่ตอ้ งการปิ ดผนึกซอง

ฉบับละ 50 บาท

ต้องการปิ ดผนึกซอง

ฉบับละ 60 บาท

ไม่ตอ้ งการปิ ดผนึกซอง

ฉบับละ 50 บาท

ต้องการปิ ดผนึกซอง

ฉบับละ 60 บาท

ไม่ตอ้ งการปิ ดผนึกซอง

ฉบับละ 50 บาท

ต้องการปิ ดผนึกซอง

ฉบับละ 60 บาท

sealed envelopes not requested

Current student

sealed envelopes requested

ฉบับรอสภาสถาบันอนุมตั ิ

sealed envelopes not requested

Graduated, pending the approval of the University Council

sealed envelopes requested

สําเร็ จการศึกษา/พ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

sealed envelopes not requested

Graduated / Terminated student status

sealed envelopes requested

กนท23 หนังสื อรับรองความเป็ นนักศึกษาฉบับภาษาไทย

50 baht/copy

60 baht/copy

50 baht/copy

60 baht/copy

50 baht/copy

60 baht/copy

ฉบับละ 50 บาท
50 baht/copy

Certificate of student status (Thai version)

KR23 หนังสื อรับรองความเป็ นนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ

ฉบับละ 50 บาท

กนท24 หนังสื อรับรองความประพฤติฉบับภาษาไทย (ระดับปริ ญญาตรี )

ฉบับละ 50 บาท

KR24 หนังสื อรับรองความประพฤติฉบับภาษาอังกฤษ (ระดับปริ ญญาตรี )

ฉบับละ 50 บาท

Certificate of student status (English version)
Certificate of conduct (Thai version)

(Bachelor’s degree)

Certificate of conduct (English version)

amount

(Bachelor’s degree)

50 baht/copy

50 baht/copy

50 baht/copy

อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................

Other

รวม

Total

หมายเหตุ ..........................................................…........................……………………………………………………………............……………..…….
Note
ลงนามผู้ขอใบรับรอง/ผู้ดาํ เนินการแทน …………….......……..……………………………
Signature of person requesting:

การรับเอกสาร

การชําระเงิน
Payment

Date

Receipt

ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่รับเงิน…………...ใบเสร็จเล่ มที่/เลขที่………

Officer’s signature:

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
For Registrar officials only

ผู้รับเอกสารลงนาม ……………………..………………...…………………...……
…………./ …………./
…………
Date
กรณีเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดง

Receiver’s signature:

Authorized person please produce:

ตรวจสอบหลักฐานแล้ว

บัตรประจําตัวประชาชน

Verified

ถูกต้อง

ID card

ไม่ถูกต้อง เพราะ.............................................................
incorrect
ลงชื่อ............................................................
Signature
.........../............/............

Driver’s license

correct

Date

560323

…...…/………/………

ใบขับขี่

บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

Government/enterprise employee card

บัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่าย.................................................

Other ID card with photo

เลขที่บตั ร………………………….………...………………………………………
Card number

สถานที่ออกบัตร……………………….…………………...……………………….
Issued by

