สทป.201
สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล
เลขที่............................/.......................
วันที่................./................./..................

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
The office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce
ใบคํารองขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย
Petition Form of Degree Certificate Delivery by Mail
วันที่ (Date) ............. เดือน (Month)…………………. พ.ศ. (Year)……………
เรื่อง มีความประสงคขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย (Subject: Request for Degree Certificate Delivery by Mail)
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (To: President of the University of the Thai Chamber of Commerce)
ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง (Name) (Mr./Miss/Mrs.) ..........................................………………….…………..................……………
เลขทะเบียน (Registration No.) .....................................................................คณะ (School of) ..........................................................
สาขาวิชา (Major).....………................................................. ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาปการศึกษา (I was approved to
accomplish my education of academic year)..............................................
ที่อยูปจจุบนั ที่ชัดเจนสําหรับสงทางไปรษณีย โดยระบบ EMS เทานั้น โดยบัณฑิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดสง
(Please specify clearly current address for delivery by mail with EMS system only. The graduates are
responsible for delivery expenses.)
.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท (Telephone No)…….….…….…..................…………… E-mail Address………...........................................……………...…
มีความประสงคขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย เนื่องจาก (ระบุเหตุผลใหชัดเจน)
(I would like to get the degree certificate by mail because (Please specify clearly your reason.)
…………………………………………………………………………………………………….......................…….......................................................……….…...
…………………………………………………………………………………………………….......................……………........................................................…...
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดสงหลักฐานตอไปนี้ (I have attached the documents as follows):
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเรียบรอยแลว (Copy of national ID card with
true copy and signature)
2. หลักฐานการชําระเงิน เปนคาดําเนินการจัดสงใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย (Payment evidence for degree
certificate delivery by mail)

ขอควรทราบและปฏิบัติ (Notes)
1. ปริญญาบัตรเปนเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่ออกใหเพียงครั้งเดียว หากมีการสูญหายหรือชํารุดบัณฑิตตองดําเนินการ
แจงตอมหาวิทยาลัยฯ และชําระคาธรรมเนียมในการออกใบแทนปริญญาบัตรเทานั้น (ใบแทนปริญญาบัตร หมายถึง
สําเนาใบปริญญาบัตร พรอมลงลายชื่อรับรองสําเนาจากหัว หนาหนวยงาน) (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. คํ า ร อ งนี้ ต อ งเขี ย นดว ยลายมื อ และลงชื่ อ โดยเจา ของเอกสารเท า นั้ นโดยถื อ ว าเจ าของเอกสารรับ ทราบทุ ก ประการ
( 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(Signature)…...………................……........….……….นักศึกษา/ผูยื่นคํารอง (Student/Petitioner)
เจาหนาที่แผนกรับเขาศึกษา (Officer of Student Admission/ Degree Certificate Unit )
1. บัณฑิตชําระเงินเรียบรอยแลว (The graduates have paid.)
2. บัณฑิตแนบหลักฐานครบ (The graduates have attached all documents.)
3. จัดสงเมื่อวันที่ (The degree certificate was delivered on).......................................................................
เลขที่ EMS ( EMS No.) …………………………………….
ลงนาม (Signature) .………………………………….……
(…………………………….…………)
……………/………..……/…………..

การขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย (Degree Certificate Delivery by Mail)
กรณีบัณฑิตไมเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร (In Case of Non-Participation in Commencement Ceremony)
บัณฑิตที่ไมไดเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสามารถติดตอขอรับใบปริญญาบัตร ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ (The graduates who have not participated in commencement ceremony are able to contact the Office of the
Registrar with the details as follows.)
วิธีการรับใบปริญญาบัตร (How to Get the Degree Certificate?)
1. มารับดวยตนเอง บัณฑิตสามารถมาติดตอขอรับปริญญาบัตรหลังจากพิธีประสาทปริญญาบัตรในปการศึกษาที่บัณฑิต
สําเร็จการศึกษา 1 สัปดาห โดยใชหลักฐาน คือ บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง โดยสามารถติดตอขอรับใน
วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หองแผนกรับเขา/งานปริญญาบัตร สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
( 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 กรณีที่บัณฑิตไมสามารถเดินทางมารับดวยตนเอง มีความประสงคจะมอบใหผูอื่นมารับแทน โดยใหบัณฑิต
เขียนมอบอํานาจใหรับใบปริญญาบัตรเปนลายลักษณอักษร พรอมระบุผูรับแทนใหชัดเจน และแนบหลักฐาน ดังนี้
(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 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบัณฑิต รับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย (Copy of ID card of the
graduates with true copy and signature)
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจในการรับปริญญาบัตร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(Copy of national ID card of the person who is authorized with true copy for the degree
certificate pick up)
3. การจัดสงทางไปรษณีย (ระบบ EMS) หากมีความประสงคใหสํานักทะเบียนและประมวลผล จัดสงใบปริญญาบัตรทาง
ไปรษณียยังที่อยูของเจาของบัณฑิตเอง สามารถดําเนินการ ดังนี้ (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 สงคํารอง “ใบคํารองขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย” สทป 201 ซึ่งสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมจาก
http://reg6.utcc.ac.th/registrar/RQ_form.asp?avs970759247=1 และกรอกรายละเอียดใหครบถวน
(Submit the petition form “Petition Form of Degree Certificate Delivery by Mail” สทป 201
which can be downloaded from http://reg6.utcc.ac.th/registrar/RQ_form.asp?avs970759247=1
and complete all information.)
3.2 ชําระเงินคาธรรมเนียมการสงใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย จํานวน 200 บาทตามแบบฟอรมการชําระเงิน

ค แนะน ก รช ระเงน
- โปรดเขยนชอ-สกล และหมายเลขโทรศพททตดตอได!ให!ชดเจน
- มข!อสงสย ตดตอกองการเงน มหาวทยาลยหอการค!าไทย โทร. 02-697-6021-2
- เมอช%าระเงนแล!วมหาวทยาลยฯ จะไมคนเงนให! ไมวากรณใด ๆ

ส%าหรบล'กค!า
โปรดเรยกเก)บคาธรรมเนยมจากผ'!ช%าระเงน

สาขา/Branch ………................
เข!าบญช มหาวทยาลยหอการค!าไทย

วนท/Date………........

ชอ-นามสกล………..…………………………….……....
เลขทบตรประชาชน/Customer No......................................
หมายเลขอ!างอง (Ref.2)…………………….……………..

บมจ.ธนาคารไทยพาณชย บญช 034-3-08462-4 (Bill Payment) (10/10)
รบช%าระด!วยเงนสดเทานGน
จ%านวนเงนเปIนตวอกษร/Amount in Words

จ%านวนเงน/Amount

บาท/Baht

ส%าหรบเจ!าหน!าท
ผ'!รบเงน/ผ'!รบมอบ

ชอผ'!น%าฝาก/Deposit by……………………………….
โทรศพท/Telephone………………………………..….



ส%าหรบธนาคาร
โปรดเรยกเก)บคาธรรมเนยมจากผ'!ช%าระเงน
สาขา/Branch ….................
เข!าบญช

มหาวทยาลยหอการค!าไทย

วนท/Date……….....

ชอ-นามสกล………..…………………………….……....
เลขทบตรประชาชน/Customer No ……………………….
หมายเลขอ!างอง (Ref.2)…………………….……………..

บมจ.ธนาคารไทยพาณชย บญช 034-3-08462-4 (Bill Payment) (10/10)
รบช%าระด!วยเงนสดเทานGน
จ%านวนเงนเปIนตวอกษร/Amount in Words
ชอผ'!น%าฝาก/Deposit by……………………………….
โทรศพท/Telephone………………………………..….

จ%านวนเงน/Amount

บาท/Baht

ส%าหรบเจ!าหน!าท
ผ'!รบเงน/ผ'!รบมอบ

3.3 จัดสงใบคํารองพรอมหลักฐานการชําระเงิน และสําเนาบัตรประชาชน ใหครบถวนมาที่
(Submit the complete petition form with all information to)
แผนกรับเขาศึกษา/งานปริญญาบัตร
สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400

Student Admission/ Degree Certificate Unit
Office of the Registrar
University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadee Road Rachadapisek, Dindaeng
Bangkok 10400

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม (For more information)
แผนกรับเขาศึกษา/งานปริญญาบัตร (Student Admission/ Degree Certificate Unit)
โทร. 02-6976874 (Telephone No. 02 697 6874)

