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สำหรั บสำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
The office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce

เลขที่............................/.......................
วันที่................./................./..................

ใบคำร้ องขอรับใบปริญญำบัตรทำงไปรษณีย์
Petition Form of Degree Certificate Delivery by Mail

วันที่ (Date) ............. เดือน (Month)…………………. พ.ศ. (Year)……………
เรื่ อง มีความประสงค์ขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
Subject: Request for Degree Certificate Delivery by Mail
เรี ยน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
To: President of the University of the Thai Chamber of Commerce
ข้ าพเจ้ า นาย/นางสาว/นาง………………….…………..................……………เลขทะเบียน……….......…........….
(Name) (Mr./Miss/Mrs.)
(Registration No.)
คณะ (School of) ……………....……..…..………..…….........สาขาวิชา (Major).....………............…………….…...…….....
ได้ รับอนุมตั ิให้ สาเร็ จการศึกษาปี การศึกษา.........................................................................................................................
(I was approved to accomplish my education of academic year)
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ชัดเจนสำหรับส่ งทำงไปรษณีย์ โดยระบบ EMS เท่ ำนัน้ โดยบัณฑิตเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยในกำรจัดส่ ง
(Please specify clearly current address for delivery by mail with EMS system only. The graduates are responsible for delivery
expenses.)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone No)…….….…….……………… E-mail Address………........................……………...…
มีความประสงค์ขอรับใบปริ ญญาบัตรทางไปรษณีย์ เนื่องจาก (ระบุเหตุผลให้ ชดั เจน)
(I would like to get the degree certificate by mail because (Please specify clearly your reason.))
…………………………………………………………………………………………………….......................…………….…
…………………………………………………………………………………………………….......................…………….…
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ สง่ หลักฐานต่อไปนี ้
I have attached the documents as follows:
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
1. Copy of national ID card with true copy and signature
2. หลักฐานการชาระเงิน เป็ นค่าดาเนินการจัดส่งใบปริ ญญาบัตรทางไปรษณีย์
2. Payment evidence for degree certificate delivery by mail

ข้ อควรทรำบและปฏิบัติ (Notes)
1. ปริ ญญาบัตรเป็ นเอกสารสาคัญทางการศึกษาที่ออกให้ เพียงครัง้ เดียว หากมีการสูญหายหรื อชารุดบัณฑิตต้ องดาเนินการแจ้ ง
ต่อมหาวิทยาลัยฯและชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนปริ ญญาบัตรเท่านัน้ (ใบแทนปริ ญญาบัตร หมายถึง สาเนาใบ
ปริ ญญาบัตร พร้ อมลงลายชื่อรับรองสาเนาจากหัวหน้ าหน่วยงาน)
Degree certificate is an important document issued only once. In case of loss or damage, the graduates must
notify the university and pay the fee for the copy of degree certificate to be issued. The copy of degree
certificate refers to the copy of degree certificate with the signature of the Director of the Office of the Registrar.
2. คาร้ องนี ้ต้ องเขียนด้ วยลายมือและลงชื่อโดยเจ้ าของเอกสารเท่านันโดยถื
้
อว่าเจ้ าของเอกสารรับทราบทุกประการ
This petition form must be only written and signed by the owner of the document and he (she) is regarded to
acknowledge all cases to incur.

ลงชื่อ…………................…….….……….นักศึกษา/ผู้ยื่นคาร้ อง
(Signature)
Student/Petitioner
1. เจ้ าหน้ าที่แผนกรับเข้ าศึกษา
1. Officer of Student Admission/ Degree Certificate Unit
1. บัณฑิตชาระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว (The graduates have paid.)
2. บัณฑิตแนบหลักฐานครบ (The graduates have attached all documents.)
3. จัดส่งเมือ่ วันที่.......................................................................เลขที่ EMS…………………………………….
(The degree certificate was delivered on)
( EMS No.)
ลงนำม (Signature) ………………………………….……
(…………………………….…………)
……………/………..……/…………..

กำรขอรับใบปริญญำบัตรทำงไปรษณีย์พร้ อมปกไหม
Degree Certificate Delivery by Mail with Silk Cover
กรณีบัณฑิตไม่ เข้ ำร่ วมพิธีประสำทปริญญำบัตร In Case of Non-Participation in Commencement Ceremony
บัณฑิตที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดสามารถติดต่อขอรับใบปริ ญญาบัตร ดังรายละเอียด
ต่ อ ไปนี ้ (The graduates who have not participated in commencement ceremony are able to contact the Office of the Registrar
with the details as follows:)
วิธีกำรรับใบปริญญำบัตร (How to Get the Degree Certificate?)
1. มำรั บด้ วยตนเอง บัณฑิตสามารถมาติดต่อขอรับปริ ญญาบัตรหลังจากพิธีประสาทปริ ญญาบัตรในปี การศึกษาที่บณ
ั ฑิต
สาเร็ จการศึกษา 1 สัปดาห์ โดยใช้ หลักฐาน คือ บัตรประจาตัวนักศึกษา หรื อบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง โดยสามารถติดต่อขอรับในวัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้ องแผนกรับเข้ า/งานปริ ญญาบัตร สานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชัน้ 2
1. In Person The graduates are able to contact the Office of the Registrar (Student Admission Unit) for degree
certificate pick up one week after the commencement ceremony of that academic year. They must bring original student ID
card or national ID card which can be done from Mondays to Fridays at 08.30-17.00 hrs. at Student Admission/ Degree
Certificate Unit, the Office of the Registrar, Building 1 Floor 2nd.
2. มอบฉันทะ กรณีที่บณ
ั ฑิตไม่สามารถเดินทางมารับด้ วยตนเอง มีความประสงค์จะมอบให้ ผ้ อู ื่นมารับแทน โดยให้ บณ
ั ฑิต
เขียนมอบอานาจให้ รับใบปริ ญญาบัตรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมระบุผ้ รู ับแทนให้ ชดั เจน และแนบหลักฐาน ดังนี ้
2. Power of Attorney In case the graduates are not able to pick up the degree certificate themselves, they can
write clearly a letter of power of attorney specifying the name of the representative on their behalf with the documents as
follows:
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบัณฑิต รับรองสาเนาถูกต้ องให้ เรี ยบร้ อย
2.1 Copy of ID card of the graduates with true copy and signature
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจในการรับปริญญาบัตร พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 Copy of national ID card of the person who is authorized with true copy for the degree certificate pick
up
3. กำรจัดส่ งทำงไปรษณีย์ (ระบบ EMS) หากมีความประสงค์ให้ สานักทะเบียนและประมวลผล จัดส่งใบปริ ญญาบัตรทาง
ไปรษณีย์ยงั ที่อยูข่ องเจ้ าของบัณฑิตเอง สามารถดาเนินการ ดังนี ้
3. Delivery by Mail (EMS System) In case the graduates would like the Office of the Registrar to deliver the degree
certificate by mail at their address, they can do as follows:
3.1 ส่งคาร้ อง “ ใบคาร้ องขอรับใบปริ ญญาบัตรทางไปรษณีย์” ซึง่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจาก
http://reg.utcc.ac.th2registrar/RQ_form.asp และกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน
3.1 Submit the petition form “Petition Form of Degree Certificate Delivery by Mail” which can be
downloaded from http://reg.utcc.ac.th2registrar/RQ_form.asp and complete all information.

3.2 ชาระเงินค่าธรรมเนียบการส่งใบปริ ญญาบัตรทางไปรษณีย์ จานวน 200 บาทตามแบบฟอร์ ม ภายในประเทศ และ
1,000 บาทสาหรับต่างประเทศ
3.2 Payment for the fee of sending the diploma by mail, 200 baht in the domestic form and 1,000 baht For
international delivery.
3.3 จัดส่งใบคาร้ องฯ และพร้ อมหลักฐานการชาระเงิน พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนให้ ครบถ้ วนมาที่
3.3 Submit the complete petition form with all information to
แผนกรับเข้ ำศึกษำ/งำนปริญญำบัตร
Student Admission/ Degree Certificate Unit
สำนักทะเบียนและประมวลผล
Office of the Registrar
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
126/1 Vibhavadee Road Dindaeng Dindaeng Bangkok
กรุ งเทพ 10400
10400

ติดต่ อสอบถำมเพิ่มเติม (For more information)
แผนกรับเข้ าศึกษา/งานปริ ญญาบัตร (Student Admission/ Degree Certificate Unit)
โทร. 02-6976874 (Telephone No. 02 697 6874)

