จท42/2 CR42/2

สานักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Office of the Registrar, Chulalongkorn University

สานักงานการทะเบียน

เลขที่รับ ................................................
วันที่รับ .................................................
เวลา ........................................................
นาย/นางสาว/นาง/อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................. ผูร้ ับ ........................................................

คาร้ องขอรับบริการจัดส่ งเอกสารสาคัญทางการศึกษา ทางไปรษณีย์
Application for mailing services

Mr./Miss/Mrs./Other (please specify)

ชื่ อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) Name-family name (in block letters)
เลขประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทางเลขที่ ...............................................................................................
Identification No. / Passport No. (Foreigner only)

เลขประจาตัวนิสิต Student ID
คณะ ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ............................................. E-mail address ...................................................................
Phone number
Faculty
มีความประสงค์ จะให้ จดั ส่ งเอกสารสาคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์
ภายในประเทศ Domestic ลงทะเบียน Registered ด่วนพิเศษ EMS
Requests the following documents be mailed to the addresses below

ต่ างประเทศ Overseas

ลงทะเบียน Registered

ด่วนพิเศษ EMS

ประเทศในทวีปเอเชีย (ประเทศ) .................................................................
ประเทศในทวีปอื่น ๆ (ประเทศ) .............................................................
Asia
(Country)
Other Countries
(Country)
ประเทศกรีนแลนด์ Greenland
ประเทศมาดากัสการ์ Madagascar
หมู่เกาะแฟรโร Faroe Islands

เอกสารทีต่ ้ องการส่ ง
Type of documents
จท23 หนังสื อรับรองความเป็ นนิสิต (ฉบับภาษาไทย)
CR23 Certificate of student status (English version)
จท24 หนังสื อรับรองความประพฤติ (ฉบับภาษาไทย)
CR24 Certificate of conduct (English version)
จท25 ใบประมวลผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

จานวนฉบับ
Number of items

จานวนเงินค่ าส่ ง
Amount (baht)

CR25 Transcript (English version)
จท26 หนังสื อรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาไทย)
CR26 Certificate of academic achievement (English version)
จท27 หนังสื อรับรองสาเร็จการศึกษา (ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ)
CR27 Certificate of Academic Degree Completion (Pending the approval of the University Council)
จท28 ใบแทนปริญญาบัตร Replacement of certificate
CR29 ใบแปลปริญญาบัตร Translation of certificate (English version)
CR30 หนังสื อรับรองตัวสะกดชื่ อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ Verification of Names
ปริญญาบัตร Certificate

เข็มวิทยฐานะ Graduation pin
รวม Total

ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าได้ กรอกชื่ อ ทีอ่ ยู่ ทีซ่ องจัดส่ งเอกสารฯ เรียบร้ อยแล้ว จานวน ........................ ซอง
I have enclosed ..................... addressed envelopes for the destination (s) above

ลงนามผู้ขอใบรับรอง/ผู้ดาเนินการแทน …………….......……..……………………
วันที่ Date .......... / ........... / ............

Signature of person requesting
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พลิกด้ านหลัง Please turn over
(อัตราค่ าธรรมเนียมในการจัดส่ งทางไปรษณีย์ Rate for mailing services)

สำนักงำนกำรทะเบียน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Office of the Registrar, Chulalongkorn University

อั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรจั ด ส่ ง ทำงไปรษณี ย์ (ต่ อ สถำนที่ จั ด ส่ ง แต่ ล ะครั้ ง )
Rate for mailing services (per address)
1. ค่ำบริกำรจัดส่งใบประมวลผลกำรศึกษำ และหนังสือรับรองต่ำงๆ (ภำยในประเทศ) Domestic rate for
จท23 , CR23 , จท24 , CR24 , จท25 , CR25 , จท26 , CR26 , จท27 , CR27 , จท28 , CR29 , CR30
 ลงทะเบี ย น
Registered

 ด่ วนพิ เ ศษ
EMS

ฉบั บ แรก 100 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 20 บำท
100 baht for one copy and 20 baht for additional copy (s)
ฉบั บ แรก 200 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 30 บำท
200 baht for one copy and 30 baht for additional copy (s)

2. ค่ำบริกำรจัดส่งใบประมวลผลกำรศึกษำ และหนังสือรับรองต่ำงๆ (ต่ำงประเทศ) Overseas rate for
จท23 , CR23 , จท24 , CR24 , จท25 , CR25 , จท26 , CR26 , จท27 , CR27 , จท28 , CR29 , CR30

2.1 ประเทศในทวีป เอเชี ย Asia
 ลงทะเบี ย น ฉบั บ แรก 200 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 50 บำท
Registered
200 baht for one copy and 50 baht for additional copy (s)
 ด่ วนพิ เ ศษ ฉบั บ แรก 1,200 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 200 บำท
EMS
1,200 baht for one copy and 200 baht for additional copy (s)
2.2 ประเทศอื่ น ๆ Other countries
 ลงทะเบี ย น ฉบั บ แรก 300 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 50 บำท
Registered
300 baht for one copy and 50 baht for additional copy (s)
 ด่ วนพิ เ ศษ ฉบั บ แรก 2,000 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 200 บำท
EMS
2,000 baht for one copy and 200 baht for additional copy (s)
2.3 ประเทศกรี น แลนด์ ประเทศมำดำกั ส กำร์ และหมู่ เกำะแฟรโร
Greenland Madagascar and Faroe Islands
 ลงทะเบี ย น
Registered

 ด่ วนพิ เ ศษ
EMS

ฉบั บ แรก 400 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 50 บำท
400 baht for one copy and 50 baht for additional copy (s)
ฉบั บ แรก 4,000 บำท ฉบั บ ต่ อ ไป ฉบั บ ละ 200 บำท
4,000 baht for one copy and 200 baht for additional copy (s)

3. ค่ำบริกำรจัดส่งปริญญำบัตร หรือเข็มวิทยฐำนะ Rate for Certificate or Graduation pin
 ลงทะเบี ย น
Registered

 ลงทะเบี ย น
Registered

ภำยในประเทศ อั น ละ
Domestic
ต่ ำ งประเทศ
อั น ละ
International

100 บำท
100 baht
1,000 บำท
1,000 baht
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