ใบแจ้งความจำ�นงการสั่งซื้อสิ่งของ สำ�หรับมหาบัณฑิต
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา 2561
โปรดเลืออกทำ
กทำ��รายการ
รายการ เพี
านัา้นนั้น
โปรดเลื
เพียยงง 11รายการเท่
รายการเท่
1 สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์

2 สั่งซื้อ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์ทั่วประเทศ

สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Google Forms) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สั่งซื้อผ่านระบบ PAY @ POST ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ก่อนทำ�การบันทึกข้อมูล โปรดศึกษารายละเอียดการสั่งซื้อสิ่งของ 2.1 เมื่อได้รับใบแจ้งความจำ�นงการสั่งซื้อสิ่งของฯ ฉบับนี้แล้ว กรอก
ในใบแจ้งความจำ�นงการสั่งซื้อสิ่งของฯ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
รายละเอียดในใบแจ้งความจำ�นงการสั่งซื้อสิ่งของฯ ให้ครบถ้วน
1.2 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการชำ�ระเงิน โปรดตรวจสอบรายการ
ชัดเจน โดยเฉพาะชื่อผู้รับ และสถานที่จัดส่งสิ่งของ เพื่อจัดส่งถึง
และราคาจากตาราง สรุปการสั่งซื้อ
ผู้รับตามทีอ่ ยู่สำ�หรับจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
1.3 บันทึกการสั่งซื้อ โดยสแกน QR Code
2.2 เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดในการชำ�ระเงิน โปรดตรวจสอบรายการ
และราคาจากตาราง สรุปการสั่งซื้อ
2.3 นำ�ใบแจ้งความจำ�นงการสัง่ ซือ้ สิง่ ของฯ ทัง้ ฉบับ (ห้ามฉีกส่วนหนึง่
ส่วนใดเก็บไว้เด็ดขาด) พร้อมซองที่อยู่ซึ่งจ่าหน้าซองถึงสมาคม
สุโขทัยธรรมาธิราช ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์
1.4 การบันทึกข้อมูล ต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย* ให้ถูกต้อง
ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อชำ�ระเงิน
ครบถ้วน โดยเฉพาะ ที่อยู่อีเมล* เนื่องจากเมื่อยืนยันการสั่งซื้อเสร็จ 2.4 ชำ�ระเงินสดผ่านระบบ PAY @ POST เท่านั้น (ห้ามซื้อธนาณัติ)
สมบูรณ์แล้ว จะมีข้อมูลการตอบรับการสั่งซื้อแจ้งกลับไปยัง อีเมล
และต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อทำ�รายการเสร็จ
ของผู้สั่งซื้อทันที และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานการสั่งซื้อ
2.5 การสั่ ง ซื้ อ จะสมบู ร ณ์ เมื่ อ ชำ � ระเงิ น และนำ � ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
1.5 เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อ
พร้อมใบแจ้งความจำ�นงการสั่งซื้อสิ่งของฯ จัดส่งไปถึงสมาคม
1.6 การสัง่ ซือ้ ผ่าน Google Forms ต้องทำ�การชำ�ระเงินผ่าน แอปพลิเคชัน
สุโขทัยธรรมาธิราช
เป๋าตุงเท่านั้น
หมายเหตุ

1.7 การสั่งซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อชำ�ระเงินพร้อมแนบสลิปการโอนเงิน และ
กด ส่ง แล้วเท่านั้น
โปรดกรอกข้ อ ความบั น ทึ ก ช่ ว ยจำ � ในการโอนเงิ น โดยระบุ
เลขประจำ�ตัวนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ก่อนยืนยันชำ�ระเงิน (เพื่อเป็น
หลักฐานหากใช้บัญชีบุคคลอื่นในการโอนเงิน)
1.8 เมื่อดำ�เนินการตามข้อ 1.7 แล้ว โปรดตรวจสอบการสั่งซื้อได้ที่อีเมล
ของผู้สั่งซื้อทันที และเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
1.9 ไม่ต้องส่งเอกสารใบแจ้งความจำ�นงการสั่งซื้อสิ่งของฯ ไปยังสมาคม
และรอรับสิ่งของที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์

1. รายการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Google Forms) และผ่านระบบ
PAY @ POST ทางไปรษณีย์ ผู้สั่งซื้อจะได้รับสิ่งของทางไปรษณีย์
2. เมื่อได้รับสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว กรุณาตรวจสอบสิ่งของ
ทันทีหากพบว่าสิง่ ของชำ�รุด หรือไม่ครบตามจำ�นวนกรุณาติดต่อกลับ
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับพัสดุ
มิฉะนั้นสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบ
3. กรณีได้รับชุดขาว เสื้อครุย หากลองสวมแล้วใส่ไม่ได้ สามารถนำ�ไป
เปลี่ยนขนาดได้ล่วงหน้าที่สำ�นักงานสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
(ไม่รับเปลี่ยนขนาดทางไปรษณีย์)
4. กรณีทผี่ สู้ งั่ ซือ้ ชำ�ระเงินไม่ครบตามราคาสิง่ ของทีส่ งั่ ซือ้ สมาคมจะตัด
รายการสั่งซื้อที่เกินออก โดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. หากผู้สั่งซื้อยกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่ได้รับเงินคืนทุกกรณี

กำ�หนดระยะเวลาสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และระบบ PAY @ POST
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หากเกินกำ�หนดเวลา ต้องติดต่อซื้อด้วยตนเอง ณ สำ�นักงานสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช เท่านั้น

3

ซื้อด้วยตนเอง
ณ สำ�นักงานสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ซื้อด้วยตนเอง ณ สำ�นักงานสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
นำ�ใบแจ้งความจำ�นงการสัง่ ซือ้ สิง่ ของฯ ฉบับนี้ ไปติดต่อทีส่ �ำ นักงาน
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ห้อง 202 อาคารสุโขสโมสร ชัน้ 2 มสธ. เพือ่ ซือ้
และรั บ สิ่ ง ของด้ ว ยตนเอง ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป (วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 09.00-16.00 น.) และจะเปิดบริการเพิม่ ในวันเสาร์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
ซึง่ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์สมาคม www.stastou.org ต่อไป

คำ�ชี้แจงการส่งคืน เช่า/เช่าตัด
1. การส่งคืนเสื้อครุย ชุดเครื่องแบบปกติขาว และชุดพระราชทานส่งคืน
- ภายในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว หรือ
- ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
		 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่ส่งคืน ห้อง 220 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2 มสธ.
2. กรณีที่ไม่ส่งคืนเสื้อครุย/ชุดขาว ตามกำ�หนดเวลาในข้อ 1. และกรณี
ส่งคืนเสื้อครุย/ชุดขาวทางไปรษณีย์ จะไม่ได้รับเงินประกันคืน
3. กรณีชุดขาว (เช่าตัด) ชำ�รุด สมาคมไม่รับคืนชุด แต่คืนเงินเฉพาะ
เงินส่วนเกิน จากราคาซื้อเท่านั้น
4. กรณีเสื้อครุย ชำ�รุด หักเงินประกัน จำ�นวน 200 บาท แต่ถ้าเสื้อครุย
ชำ�รุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ สมาคมไม่รบั คืนเสือ้ ครุย และไม่คนื
เงินประกันให้ทั้งหมด
5. กรณีทำ�เข็มติดเสื้อครุยชำ�รุด/สูญหาย คิดเป็นรายเข็ม ๆ ละ 20 บาท
6. กรณีทเี่ ช่า/เช่าตัด ชุดขาว เสือ้ ครุย แต่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ ติ ด ต่ อ แจ้ ง สมาคมเกี่ ย วกั บ การส่ ง คื น ชุ ด ล่ ว งหน้ า ก่ อ นงานพิ ธี
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ภายใน 3 วั น หลั ง เสร็ จ สิ้ น พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร หากเกินกำ�หนดจะไม่คืนเงินประกันให้
ทุกกรณี

บริการเสริม
1. จำ�หน่ายสินค้าฝากขาย
- ถุงคลุมเสื้อครุย เพื่อกันฝุ่น กันน�้ำ ราคาใบละ 100 บาท
- รองเท้าถูกระเบียบ สำ�หรับใส่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
			
รองเท้าชาย ราคาคู่ละ 390 บาท
			
รองเท้าหญิง ราคาคู่ละ 250 บาท
(ซื้อได้ที่สำ�นักงานสมาคม เท่านั้น ไม่มีจัดส่งไปรษณีย์)
2. รับจองทำ�ผม-แต่งหน้า งานรับปริญญา วันละ 1,000 บาท จอง 2 วัน
ลดเหลือ 1,900 บาท จองล่วงหน้าได้ที่สมาคม จ่ายมัดจำ�เพียง
500 บาท
£ สนใจทำ�ผม แต่งหน้า
£ ไม่สนใจทำ�ผม แต่งหน้า

สรุปการสั่งซื้อ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................
เลขประจำ�ตัวนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...........................................................
สำ�หรับไปรษณีย์ Pay @ Post รหัสบริการ 50535
รายการที่สั่งซื้อ		
เข็มวิทยฐานะ 		
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
เช่า + เงินประกัน 		
เช่าตัด + เงินประกัน 		
ซื้อ 		
ชุดพระราชทาน
เช่า + เงินประกัน		
เช่าตัด + เงินประกัน		
ซื้อ		
ชุดครุย มหาบัณฑิต
เช่า + เงินประกัน		
ซื้อ		
แหวนรุ่น มหาบัณฑิตรุ่นที่ 25
แหวนเงินรมดำ� หน้าเล็ก หัวตัด		
แหวนเงินรมดำ� หน้าเล็ก หัวพลอย นํ้าเงิน
แหวนเงินรมดำ� หน้าเล็ก หัวพลอย แดง		
แหวนเงินรมดำ� หน้าเล็ก หัวพลอย เขียว		
แหวนเงินรมดำ� หน้าใหญ่ หัวตัด		
แหวนเงินรมดำ� หน้าใหญ่ หัวพลอย นํ้าเงิน
แหวนเงินรมดำ� หน้าใหญ่ หัวพลอย แดง		
แหวนเงินรมดำ� หน้าใหญ่ หัวพลอย เขียว
แหวนทองคำ� หน้าเล็ก หัวตัด		
แหวนทองคำ� หน้าเล็ก หัวพลอยสี.............
แหวนทองคำ� หน้าใหญ่ หัวตัด		
แหวนทองคำ� หน้าใหญ่ หัวพลอยสี...........

ราคา รหัส/จำ�นวน รวมเงิน
180

1001/...... อัน ............

1,910
2,810
2,710

2001/...... ชุด ............
2002/...... ชุด ............
2003/...... ชุด ............

1,410
1,750
1,510

2004/...... ชุด ............
2005/...... ชุด ............
2006/...... ชุด ............

1,220
1,090

3003/...... ชุด ............
3004/...... ชุด ............

375
375
375
375
490
490
490
490
15,800
15,800
30,800
30,800

5201/...... วง
5202/...... วง
5203/...... วง
5204/...... วง
5205/...... วง
5206/...... วง
5207/...... วง
5208/...... วง
5209/...... วง
5210/...... วง
5211/...... วง
5212/...... วง

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..........................................................................) ............

กรณีสั่งซื้อแหวนทองคำ� ยืนราคานี้ ภายในวันที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และจะไม่จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ผู้สั่งซื้อต้อง
รับแหวนด้วยตนเอง หรือมอบอำ�นาจให้ผู้อื่นรับแทนได้
ในวันซ้อมใหญ่/วันรับพระราชทานปริญญาบัตร

กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับสิ่งของ
กรุณาติดต่อสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2504 7797, 0 2503 3619, 0 2503 3708
E-mail : sta_stou@hotmail.com , www.stastou.org

ใบแจ้งความจำ�นงการสั่งซื้อสิ่งของ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาบัณฑิตทุกคนต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงชัดเจน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................

ใบสั่งซื้อแหวนรุ่น มหาบัณฑิตรุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2561
โปรดระบุเครื่องหมาย/ในช่อง

แบบแหวน

และใส่เลขเบอร์แหวนให้ชัดเจน

เงินรมดำ�

ทองคำ� (90%)

(ข้าราชการทหาร/ตำ�รวจ กรุณาระบุยศที่เป็นปัจจุบันด้วย)

หน้าแหวนเล็ก วงละ

375

15,800 (2 สลึง)

เลขประจำ�ตัวนักศึกษา
สาขาวิชา.........................................................................................
สถานที่ติดต่อเลขที่................. หมู่ที่............ หมู่บ้าน........................
ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................
ตำ�บล/แขวง................................... อำ�เภอ/เขต.................................
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ.............................. ID-Line.....................................
โทรศัพท์บ้าน................................. โทรศัพท์สำ�นักงาน......................

หน้าแหวนใหญ่ วงละ

490

30,800 (1 บาท)

(กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้นถ้ามีปัญหา
เกี่ยวกับการสั่งซื้อสิ่งของ สมาคมจะไม่สามารถติดต่อได้)

อาชีพ (โปรดระบุ)

รับราชการ
เอกชน

เงินรมดำ�			 หัวตัด

ทองคำ�			 หัวตัด

หน้าแหวนเล็ก		

หน้าแหวนเล็ก		

เบอร์

หน้าแหวนใหญ่

เบอร์
จำ�นวน.............วง

จำ�นวน.............วง

เงินรมดำ�			 หัวพลอย

ทองคำ�			 หัวพลอย
สีเขียว สี..................................................

สีนํ้าเงิน
สีแดง
หน้าแหวนเล็ก		 หน้าแหวนใหญ่

เบอร์

หน้าแหวนเล็ก		

หน้าแหวนใหญ่

เบอร์
จำ�นวน.............วง

รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ ............................

จำ�นวน.............วง

กรุณาวัดขนาดแหวนรุ่น ตามเบอร์ที่ต้องการ
(สามารถสั่งซื้อได้มากกว่า 1 วง)

การเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ต้องการรับ

หน้าแหวนใหญ่

ใบสั่งซื้อเข็มวิทยฐานะ สั่งได้คนละ 1 อัน
ราคา 180 บาท

วิธีวัดขนาดแหวนรุ่น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์สั่งซื้อเข็มวิทยฐานะ 1 อัน

วิธีวัดขนาดแหวนรุ่นสามารถทำ�ได้หลายวิธี ดังนี้
1. ให้น�ำ แหวนของผูส
้ ั่งซือ้ วางทาบลงบนวงกลม
หรือ
2. สามารถเจาะรู ว งกลมแล้ ว สวมกั บ นิ้ ว ของ
ผู้สั่งซื้อเพื่อจะได้ทราบขนาดแหวนที่ต้องการ หรือ
3. สามารถไปวัดขนาดแหวนได้ทร่ี า้ นทองใกล้บา้ น

เลขประจำ�ตัวนักศึกษา
สถานที่ติดต่อเลขที่................. หมู่ที่............ ตรอก/ซอย................
ถนน.......................................... ตำ�บล/แขวง................................
อำ�เภอ/เขต................................. จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์		

49

51

53

55

โทรศัพท์.....................................
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ

เลขประจำ�ตัวนักศึกษา
ชื่อผู้รับ................................................................................................
บ้านเลขที่.................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย...............................
ถนน.............................................. ตำ�บล/แขวง....................................
อำ�เภอ/เขต..................................... จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์		
		 โทรศัพท์.........................................
ฝากส่งต่อ (ถ้ามี)...................................................................................

เงินประกัน

1,000

1,300

-

รวมเป็นเงิน

1,910

2,810

2,710

500

600

1,410

1,750

-

กระโปรง

1,510

กางเกง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... เลขประจำ�ตัวนักศึกษา
(โปรดระบุเครื่องหมาย/ในช่อง ) ระบุ ส่วนสูง.............ซม. รอบอก.............นิ้ว นํ้าหนัก...............กก. หมายเลขโทรศัพท์............................
ครุยมหาบัณฑิต

เช่า

ซื้อ

ขนาด

ค่าเช่า/ซื้อ

720

1,090

เงินประกัน

500

-

ส่วนสูง

รวมเป็นเงิน

1,220

1,090

รอบอก

A

B

C

D

E

พิเศษ*
ระบุขนาด

F

150-155 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 สูง................ซม.

32-35

33-35

35-37

36-38

37-39

อก................นิ้ว

38-41

หมายเหตุ * กรณีขนาดพิเศษต้องสั่งซื้อเท่านั้น ไม่มีบริการเช่า * กรณีเช่า กรุณาอ่านคำ�ชี้แจงการส่งคืน ข้อ 1-6 * ครุยเช่า มีจำ�นวนจำ�กัด

ไม่ต้องการรับ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................

ใบสั่งซื้อชุดเครื่องแบบปกติขาว/ชุดพระราชทาน เสื้อครุย เข็มวิทยฐานะ และแหวนรุ่น
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... เลขประจำ�ตัวนักศึกษา
โทรศัพท์........................................................... ระบุเพศ
ชาย
หญิง ส่วนสูง.........................ซม. นํ้าหนัก.........................กก.
(โปรดระบุเครื่องหมาย/ในช่อง ) โดยเลือกรายการชุดขาวเพียง 1 ชุด เท่านั้น
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ชุดพระราชทาน
ประเภท/ขนาด
สำ�หรับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
สำ�หรับผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ
รายละเอียด
ขนาดของชุดที่ต้องการ
เช่า
เช่าตัด
ซื้อ
เช่า
เช่าตัด
ซื้อ
รายการ
(ชุดเก่า) (ชุดใหม่)
(ชุดเก่า) (ชุดใหม่)
SS S M L XL XXL
ค่าเช่า/เช่าตัด/ซื้อ
910
1,510
2,710
910
1,150
1,510
เสื้อ

57

59

61

65

67

69

63

รายละเอียดขนาดชุด หญิง (เสื้อ/กระโปรง)
ขนาด (นิ้ว)
รายละเอียด
SS S
M
L
XL XXL
รอบคอ
รอบอก
ไหล่กว้าง
แขนเสื้อยาว
ความยาวเสื้อ
รอบเอว
รอบสะโพก
ความยาวกระโปรง

15
30
14
22
22
24
34
23

15
32
15
22
23
26
36
23

16
35
15.5
23
24
28
38
24

17
38
17
24
24
31
41
25

18 18
42 44
17 18
24.5 24.5
25 27
33 36
43 46
25 26

หากผู้ สั่ ง ซื้ อ ต้ อ งการสั่ ง ซื้ อ ชุ ด เครื่ อ งแบบปกติ ข าว/ชุ ด พระราชทาน
ให้ดูรายละเอียดขนาดชุดในตาราง โดยเลือกขนาดใกล้เคียงกับตัวเอง
มากทีส่ ดุ เพือ่ ระบุขนาดในการสัง่ ซือ้ ซึง่ เป็นขนาดมาตรฐานของชุดทัว่ ๆ ไป
หากต้องการชุดที่เล็กกว่า SS หรือใหญ่กว่า XXL ต้องสั่งตัดเป็นขนาด
พิเศษเท่านั้น (ไม่มีเช่า) โดยวัดตัวตามรายละเอียดของขนาดชุดในตาราง
ให้ครบหรือให้ช่างตัดเสื้อวัดตัว แล้วระบุขนาดที่ต้องการ ส่งไปยังสมาคม
พร้อมใบสั่งซื้อนี้ กรณีชุดเช่าขนาดจะไม่ตรงตามมาตรฐานในตาราง
กรุณากรอกชื่อ-ที่อยู่ ด้วยตัวบรรจง ชัดเจน
หากไปรษณียต์ กี ลับ ผูส้ ง่ั ซือ้ จะต้องเสียค่าจัดส่งใหม่

รายละเอียดขนาดชุด ชาย (เสื้อ/กางเกง)
ขนาด (นิ้ว)
รายละเอียด
SS S
M
L
XL
รอบคอ
รอบอก
ไหล่กว้าง
แขนเสื้อยาว
ความยาวเสื้อ
รอบเอว
รอบสะโพก
ความยาวกางเกง

15
34
17
24
27
28
36
38

15
35
17
24
27
30
37
38

16
37
18
25
29
32
38
40

17
39
19
26
31
34
40
41

XXL

18 19
41 43
20 22
26.5 26.5
32 33
36 39
42 43
42 42

ที่อยู่สำ�หรับจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ กรุณากรอกให้ชัดเจน
เลขประจำ�ตัวนักศึกษา
ชื่อผู้รับ...........................................................................................
บ้านเลขที่................... หมู่ที่............ หมู่บ้าน....................................
ตรอก/ซอย............................ ถนน.................................................
ตำ�บล/แขวง.................................. อำ�เภอ/เขต.................................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...................................... มือถือ.........................................
ฝากส่งต่อ (ถ้ามี)..............................................................................

