ปฏิทนิ การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต และการฝึ กซ้อมการเข้ารับปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายละเอียด
การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา เอกสารที่ใช้รูปถ่าย ชุดครุ ย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รู ป สาหรับ
ทาหนังสือสาคัญ และใบแสดงผลการศึกษา โปรดเขียนชื่อ – สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาที่หลังรู ปถ่ายให้ชดั เจน
ทาเนียบรุ่น / ชุดครุ ยวิทยฐานะ ผู้สาเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลทีอ่ ยู่ปัจจุบัน สถานทีท่ างาน และนา้ หนัก-ส่วนสูง
ตามความเป็ นจริง (เพือ่ เตรียมขนาดชุดครุ ย) ในระบบบริการการศึกษา (http://reg.utcc.ac.th)

สถานที่

วัน / เดือน / ปี
ตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 – วันจันทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563
(หากไม่ส่งรู ปถ่ายและข้อมูล ผู้สาเร็จการศึกษาจะไม่มรี ู ปในทาเนียบรุ่น)

วันชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา
1. บัณฑิต ชาระเงิน 5,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจาชุดครุ ย 2,000 บาท)
2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชาระเงิน 5,600 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจาชุดครุ ย 2,000 บาท และค่าแถบเกียรตินิยม 600 บาท)
วันซ้อมย่อย

วันจันทร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2563
(กรณีชาระที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)




บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยผูป้ ระกอบการ

วันศุกร์ท่ี

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา

9.00-12.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี

วันศุกร์ท่ี

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา

13.00-16.00 น.

วันเสาร์ท่ี

20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น.

สานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชัน้ 2
(บัณฑิตสามารถดูคู่มอื การดาเนินงานในระบบ
บริการการศึกษา)
ช่องทางการชาระค่าธรรมเนียม
1. กองการเงิน อาคาร 1 ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ชาระผ่านระบบบริการการศึกษา http://reg.utcc.ac.th

หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันถ่ายภาพหมู่




บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยผูป้ ระกอบการ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี
วันซ้อมใหญ่

วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น..




บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยผูป้ ระกอบการ

วันเสาร์ท่ี

20 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันที่หอ้ งรายงานตัว เวลา 11.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบณั ฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัย
ผูป้ ระกอบการ

วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันที่หอ้ งรายงานตัว เวลา 11.00 น.



วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันที่หอ้ งรายงานตัว เวลา 11.00 น.

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวฯ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ห้องรายงานตัว อาคาร 21
จะประกาศให้ทราบทาง http://www.utcc.ac.th

วันศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันที่หอ้ งรายงานตัว เวลา 11.00 น.
ห้องรายงานตัว (ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)

หมายเหตุ วันซ้ อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้ องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
* รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละ คณะ / สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มอื การฝึ กซ้อม ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ล งทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทัง้ การรายงานตัว ขอให้ดรู ายละเอียด
ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
* ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน โปรดตรงต่อเวลา (มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา)

สานักทะเบียนและประมวลผล
10 พฤศจิกายน 2563

กำหนดกำรชุดครุยวิทยฐำนะ และ แถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุยกับร้ำนทวิน
เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุยกับร้ำนทวิน
เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ หอประชุม

คืนชุดครุยวิทยฐานะ
และรับเงินประกันชุดครุยคืน
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ติดต่อคืนชุดครุยกับร้ำนทวิน
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
ติดต่อคืนชุดครุยกับร้ำนทวิน
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม

บัณฑิตวิทยำลัย : ดุษฎีบัณฑิต และมหำบัณฑิตทุกหลักสูตร
บัญชี และมนุษยศำสตร์

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุยกับร้ำนครุย Excellence
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ติดต่อรับชุดครุยกับร้ำนครุย Excellence
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม

นิเทศศำสตร์ นิติศำสตร์ วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อกำรจัดกำร
และกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมบริกำร

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อรับชุดครุยกับร้ำนครุย Excellence
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
ติดต่อคืนชุดครุยกับร้ำนครุย Excellence
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม

คณะ
บริหำรธุรกิจ

เศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศำสตร์ และวิทยำลัยผู้ประกอบกำร

รับชุดครุยวิทยฐานะ

รับแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2

วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ทุกคณะติดต่อรับแถบเกียรตินิยมกับร้ำนทวิน
เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม
(ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมำคืน)

1.ชุดครุยวิทยฐำนะที่ให้บริกำรในระดับบัณฑิตและมหำบัณฑิตเป็นกำรให้บริกำรเช่ำ เมื่อสิ้นสุดงำนพิธีประสำท
ปริญญำบัตรแล้ว ต้องนาชุดครุยมาคืนตามกาหนดข้างต้น
2.ท่านสามารถรับ-คืนชุดครุยด้วยตนเองหรือผู้แทน โดยนำใบเสร็จหรือใบโอนเงินที่ชำระเงินค่ำธรรมเนียมมำแสดง
เป็นหลักฐำนกำรชำระเงิน
3.ใบเสร็จหรือใบโอนเงินหายให้ติดต่อกองการเงินก่อนมารับชุดครุย

กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับชุดครุยและกำรชำระเงิน
ท่ำนต้องบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงของท่ำนตำมควำมเป็นจริง (ส่วนสูงวัดจำกศีรษะจรดเท้ำไม่รวมรองเท้ำ)
ให้บันทึกข้อมูลในระบบบริกำรกำรศึกษำ http://reg.utcc.ac.th
เมื่อท่านบันทึกน้าหนักและส่วนสูงแล้วสามารถช้าระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร ดังนี
1.ช้าระที่กองการเงิน อาคาร 1 ชัน 2 ในเวลาทาการปกติ และขอให้นาใบเสร็จมาแสดงในวันรับชุดครุย
4.มหาบัณฑิตหรือบัณฑิตที่ต้องกำรตัดชุดครุยเป็นของตนเองให้ชำระค่ำธรรมเนียมฯ ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ 2.ช้าระผ่านระบบบริการการศึกษา http://reg.utcc.ac.th โดยสามารถชาระได้ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด หลังจำกนั้นให้ตดิ ต่อร้ำนชุดครุยที่ให้บริกำรแต่ละคณะ เพื่อวัดตัวและชำระเงินค่ำตัดชุดครุย กาหนดไว้เท่านั้น และขอให้นาใบโอนเงินมาแสดงในวันรับชุดครุย
*สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชำกำร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย โทรศัพท์ 02-697-6896

เพิ่ม 800 บำท
5.ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญำเอก) เป็นชุดครุยตัดใหม่ ชำระค่ำธรรมเนียมฯ ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ กำหนด
หลังจำกนัน้ ให้ตดิ ต่อร้ำนครุย Excellence เพื่อวัดตัวและชำระเงินค่ำตัดชุดครุยเพิ่ม 2,800 บำท
กำรรับชุดครุย โปรดตรวจสอบให้ครบถ้วน ดังนี
1.เสือครุย 2.Hood 3. หมวก 4.พู่ 5. ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 6. ไม้แขวนเสือครุย
*หากพ้นก้าหนดวันรับชุดครุยแล้ว แต่ท่านได้รับชุดครุยไม่ครบถือเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยตรง

กำรคืนชุดครุย ครบ 6 รายการในสภาพเรียบร้อยได้รับเงินประกันคืนทันที 2,000 บาท หากคืนไม่ครบ/ช้ารุด มีค่าใช้จ่าย ดังนี
1.เสือครุย 1,200 บาท 2.Hood 400 บาท 3. หมวก 250 บาท 4.พู่ 50 บาท 5.ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย 100 บาท
*กรณีเปลี่ยนแปลงสภาพชุดครุยทางร้านมีสิทธิ์ไม่รับชุดครุยและไม่คืนเงินประกัน
**คืนชุดครุยล่าช้าร้านมีสิทธิ์ให้ท่านช้าระค่าปรับ หากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ติดต่อร้านที่ให้บริการก่อนวันคืนชุดครุย
ร้ำนทวิน ตรอกนคร โทรศัพท์ 02-221-4348 เปิดวันจันทร์ –วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น หยุดวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มือถือ 081-868-7082 (ติดต่อได้ในเวลาท้าการเท่านัน)
ร้ำน Excellence ท่ำพระจันทร์ ตรอกมหำธำตุ โทรศัพท์ 02-221-4133 หรือ 02-623-5299 เปิดวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ มือถือ 081-495-8638 (ติดต่อได้ในเวลาท้าการเท่านัน)

