
 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย 

 The office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

 
ใบค ำร้องขอรับใบปริญญำบัตรทำงไปรษณีย์ 

Petition Form of Degree Certificate Delivery by Mail 
 
 

 วนัท่ี (Date) ............. เดือน (Month)…………………. พ.ศ. (Year)…………… 

 

เร่ือง มีความประสงค์ขอรับใบปริญญาบตัรทางไปรษณีย์  

Subject: Request for Degree Certificate Delivery by Mail 

 

เรียน  อธิการบดมีหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
To: President of the University of the Thai Chamber of Commerce 

 
 ข้าพเจ้า  นาย/นางสาว/นาง………………….…………..................……………เลขทะเบียน……….......…........…. 
 (Name)  (Mr./Miss/Mrs.)          (Registration No.)  
คณะ (School of)  ……………....……..…..………..…….........สาขาวิชา (Major).....………............…………….…...……..... 
ได้รับอนมุตัิให้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา......................................................................................................................... 
(I was approved to accomplish my education of academic year) 
ที่อยู่ปัจจุบนั  ที่ชัดเจนส ำหรับส่งทำงไปรษณีย์ โดยระบบ EMS เท่ำนัน้ โดยบัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ง  
(Please specify clearly current address for delivery by mail with EMS system only. The graduates are responsible for delivery 
expenses.) 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ (Telephone No)…….….…….……………… E-mail Address………........................……………...… 
มีความประสงค์ขอรับใบปริญญาบตัรทางไปรษณีย์  เนื่องจาก (ระบเุหตผุลให้ชดัเจน) 
 (I would like to get the degree certificate by mail because (Please specify clearly your reason.)) 
…………………………………………………………………………………………………….......................…………….… 
…………………………………………………………………………………………………….......................…………….… 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้สง่หลกัฐานตอ่ไปนี ้ 
I have attached the documents as follows: 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 
1.    Copy of national ID card with true copy and signature 
2. หลกัฐานการช าระเงิน เป็นคา่ด าเนินการจดัสง่ใบปริญญาบตัรทางไปรษณีย์ 
2.     Payment evidence for degree certificate delivery by mail 

สทป.201 

ส ำหรับส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

เลขท่ี............................/....................... 

วนัท่ี................./................./.................. 

 



 

 
ข้อควรทรำบและปฏิบัต ิ(Notes) 

1. ปริญญาบตัรเป็นเอกสารส าคญัทางการศกึษาที่ออกให้เพียงครัง้เดียว หากมีการสญูหายหรือช ารุดบณัฑิตต้องด าเนินการแจ้ง
ต่อมหาวิทยาลยัฯและช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนปริญญาบตัรเท่านัน้ (ใบแทนปริญญาบตัร หมายถึง ส าเนาใบ
ปริญญาบตัร พร้อมลงลายช่ือรับรองส าเนาจากหวัหน้าหนว่ยงาน) 

       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. ค าร้องนีต้้องเขียนด้วยลายมือและลงช่ือโดยเจ้าของเอกสารเทา่นัน้โดยถือวา่เจ้าของเอกสารรับทราบทกุประการ 
       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. 

 
  
 

   ลงช่ือ…………................…….….……….นกัศกึษา/ผู้ยื่นค าร้อง 
        (Signature)                                 Student/Petitioner 

   
1.  เจ้าหน้าที่แผนกรับเข้าศกึษา 

1. Officer of Student Admission/ Degree Certificate Unit  

1. บณัฑิตช าระเงินเรียบร้อยแล้ว (The graduates have paid.) 
2. บณัฑิตแนบหลกัฐานครบ (The graduates have attached all documents.) 
3. จดัสง่เมื่อวนัท่ี.......................................................................เลขที่ EMS……………………………………. 

(The degree certificate was delivered on)           ( EMS No.) 
 

                                        ลงนำม (Signature) ………………………………….…… 
                                                                       (…………………………….…………)  
                                                                       ……………/………..……/………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กำรขอรับใบปริญญำบัตรทำงไปรษณีย์พร้อมปกไหม 
Degree Certificate Delivery by Mail with Silk Cover 

 กรณีบัณฑติไม่เข้ำร่วมพิธีประสำทปริญญำบัตร In Case of Non-Participation in Commencement Ceremony  
 

บณัฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัรตามที่มหาวิทยาลยัก าหนดสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบตัร ดงัรายละเอียด
ต่อ 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. มำรับด้วยตนเอง บณัฑิตสามารถมาติดต่อขอรับปริญญาบตัรหลงัจากพิธีประสาทปริญญาบตัรในปีการศึกษาที่บณัฑิต
ส าเร็จการศกึษา 1 สปัดาห์ โดยใช้หลกัฐาน คือ บตัรประจ าตวันกัศกึษา หรือบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง โดยสามารถติดตอ่ขอรับในวนั
จนัทร์ – ศกุร์  เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องแผนกรับเข้า/งานปริญญาบตัร ส านกัทะเบียนและประมวลผล 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 กรณีที่บณัฑิตไมส่ามารถเดินทางมารับด้วยตนเอง มคีวามประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นมารับแทน  โดยให้บณัฑิต
เขียนมอบอ านาจให้รับใบปริญญาบตัรเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมระบผุู้ รับแทนให้ชดัเจน และแนบหลกัฐาน ดงันี ้

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 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบณัฑิต รับรองส าเนาถกูต้องให้เรียบร้อย 
2.1   Copy of ID card of the graduates with true copy and signature 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจในการรับปริญญาบตัร พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.2 Copy of national ID card of the person who is authorized with true copy for the degree certificate pick 

up 

3. กำรจัดส่งทำงไปรษณีย์ (ระบบ EMS)  หากมีความประสงค์ให้ส านกัทะเบียนและประมวลผล จดัสง่ใบปริญญาบตัรทาง
ไปรษณีย์ยงัที่อยูข่องเจ้าของบณัฑิตเอง สามารถด าเนินการ ดงันี ้

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 สง่ค าร้อง “  ใบค าร้องขอรับใบปริญญาบตัรทางไปรษณีย์” ซึง่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก 
http://reg.utcc.ac.th2registrar/RQ_form.asp  และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  

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. 

http://reg.utcc.ac.th2registrar/RQ_form.asp


3.2 ช าระเงินคา่ธรรมเนยีบการสง่ใบปริญญาบตัรทางไปรษณีย์ จ านวน 200 บาทตามแบบฟอร์ม ภายในประเทศ และ 

1,000  บาทส าหรับตา่งประเทศ 

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 จดัสง่ใบค าร้องฯ และพร้อมหลกัฐานการช าระเงิน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนให้ครบถ้วนมาที ่

3.3 Submit the complete petition form with all information to 

แผนกรับเข้ำศึกษำ/งำนปริญญำบัตร 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย 
126/1 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงดินแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพ  10400 

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

 
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม  (For more information) 

แผนกรับเข้าศกึษา/งานปริญญาบตัร (Student Admission/ Degree Certificate Unit) 

โทร. 02-6976874 (Telephone No. 02 697 6874) 


