
ปฏิทนิการขึน้ทะเบียนบัณฑติ และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รายละเอียด วัน / เดือน / ปี สถานที ่

การขึน้ทะเบียนบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา เอกสารท่ีใชรู้ปถ่าย ชดุครุย ฉากหลงัสีฟ้า ขนาด 2 นิว้ จ านวน  2  รูป ส  าหรบั
ท าหนงัสือส าคญั  และใบแสดงผลการศกึษา โปรดเขียนช่ือ – สกลุ เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาท่ีหลงัรูปถ่ายใหช้ดัเจน 

ตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยัฯ (ยกเวน้วนัอาทติย ์และวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์) 

 ส านกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชัน้ 2 

ท าเนียบรุ่น / ชุดครุยวทิยฐานะ ผู้ส าเร็จการศึกษาบันทกึข้อมูลทีอ่ยู่ปัจจุบัน สถานทีท่ างาน และน า้หนัก-ส่วนสูง 

ตามความเป็นจริง (เพือ่เตรียมขนาดชุดครุย) ในระบบบรกิารการศกึษา  (http://reg.utcc.ac.th)  
วนัพธุท่ี 21 ตลุาคม  2563 – วนัจนัทรท่ี์ 30 พฤศจิกายน 2563 

(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูล ผู้ส าเร็จการศึกษาจะไม่มรูีปในท าเนียบรุ่น) 

 

(บัณฑิตสามารถดูคู่มอืการด าเนินงานในระบบ
บริการการศึกษา) 

วันช าระเงนิ คา่ธรรมเนียมการเขา้รบัปรญิญา  
               1.  บณัฑิต ช าระเงิน 5,000 บาท (คา่ธรรมเนียม 3,000 บาท   คา่มดัจ าชดุครุย 2,000 บาท) 
               2.  บณัฑิตเกียรตนิิยมอนัดบั 1 และอนัดบั 2 ช าระเงิน 5,600 บาท 
                    (คา่ธรรมเนียม  3,000 บาท  คา่มดัจ าชดุครุย 2,000  บาท  และคา่แถบเกียรตนิิยม 600 บาท) 

วนัจนัทรท่ี์ 2 พฤศจิกายน 2563 – วนัศกุรท่ี์ 18 ธนัวาคม 2563 
 (กรณีช าระท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยยกเวน้วนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียม 
 1. กองการเงิน อาคาร 1 ชัน้ 2 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 2. ช าระผ่านระบบบรกิารการศกึษา   http://reg.utcc.ac.th  

วันซ้อมย่อย 

  บณัฑิตวิทยาลยั (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต) บณัฑิตคณะบรหิารธุรกิจ และวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 วิทยาลยันานาชาตเิพ่ือการจดัการ (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต บณัฑิต) บณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรฯ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์คณะการทอ่งเท่ียวฯ คณะนิเทศศาสตร ์และคณะบญัชี 

 
วนัศกุรท่ี์        19   กมุภาพนัธ ์ 2564     เวลา          9.00-12.00     น.   
 

วนัศกุรท่ี์        19   กมุภาพนัธ ์ 2564     เวลา        13.00-16.00     น.   
 

 
  

หอประชมุมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วันถ่ายภาพหมู่ 

 บณัฑิตวิทยาลยั (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต) บณัฑิตคณะบรหิารธุรกิจ  และวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 วิทยาลยันานาชาตเิพ่ือการจดัการ (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต บณัฑิต) บณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรฯ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์คณะการทอ่งเท่ียวฯ  คณะนิเทศศาสตร ์และคณะบญัชี 

 
วนัเสารท่ี์       20    กมุภาพนัธ ์ 2564     เวลา   8.30 น.     
 

วนัอาทติยท่ี์   21    กมุภาพนัธ ์ 2564     เวลา    8.30  น.. 

 
    

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วันซ้อมใหญ่ 

 บณัฑิตวิทยาลยั (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต) บณัฑิตคณะบรหิารธุรกิจ และวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 

 วิทยาลยันานาชาตเิพ่ือการจดัการ (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต บณัฑิต) บณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรฯ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์คณะการทอ่งเท่ียวฯ คณะนิเทศศาสตร ์และคณะบญัชี 

 
วนัเสารท่ี์      20    กมุภาพนัธ ์ 2564    พรอ้มกนัท่ีหอ้งรายงานตวั เวลา 11.00 น. 
 

วนัอาทติยท่ี์   21    กมุภาพนัธ ์ 2564   พรอ้มกนัท่ีหอ้งรายงานตวั เวลา 11.00 น. 

 
หอ้งรายงานตวั อาคาร 21 

   จะประกาศใหท้ราบทาง   http://www.utcc.ac.th 

วันพธีิประสาทปริญญาบัตร 

 ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์บณัฑิตวิทยาลยั (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต) บณัฑิตคณะบรหิารธุรกิจ  และวิทยาลยั
ผูป้ระกอบการ 

 วิทยาลยันานาชาตเิพ่ือการจดัการ (ดษุฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต บณัฑิต) บณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรฯ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์คณะการทอ่งเท่ียวฯ คณะนิเทศศาสตร ์และคณะบญัชี 

 
วนัศกุรท่ี์     26    กมุภาพนัธ ์ 2564    พรอ้มกนัท่ีหอ้งรายงานตวั เวลา  11.00 น. 

 
วนัเสารท่ี์    27    กมุภาพนัธ ์ 2564    พรอ้มกนัท่ีหอ้งรายงานตวั เวลา  11.00 น. 
 

 
 

หอ้งรายงานตวั (หอ้งเดียวกบัวนัซอ้มใหญ่) 

 
หมายเหตุ    วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต  มหาบณัฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพธีิประสาทปริญญาบัตรทกุประการ  

  *   รายละเอียดเก่ียวกบัหอ้งรายงานตวัของบณัฑติ ในแต่ละ คณะ / สาขาวิชา จะระบไุวใ้นคู่มอืการฝึกซอ้ม สว่นรายละเอียดเก่ียวกบัรายช่ือบณัฑติท่ีลงทะเบียนเขา้รบัปรญิญาบตัร รวมทัง้ การรายงานตวั ขอใหด้รูายละเอียด  
        ตามประกาศท่ี http://www.utcc.ac.th 
 *   ดษุฎีบณัฑติ  มหาบณัฑติ และบณัฑติ ทกุทา่น โปรดตรงตอ่เวลา (มหาบณัฑติ หมายถึง ปรญิญาโททกุสาขาวชิา) 
 

 

 ส  านกัทะเบียนและประมวลผล 
10 พฤศจิกายน 2563 

ระบบ
http://reg.utcc.ac.th/
http://reg.utcc.ac.th/


ก ำหนดกำรชดุครุยวทิยฐำนะ และ แถบเกียรตินิยมอนัดับ 1 และอันดับ 2   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562   

คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ 
คืนชุดครุยวิทยฐานะ 

และรับเงินประกันชุดครุยคืน 
รับแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 

บริหำรธุรกิจ 
 

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
ติดต่อรับชุดครุยกับร้ำนทวิน 

เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ หอประชุม 

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 

ติดต่อคืนชุดครุยกบัร้ำนทวิน 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

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

         (ไม่ต้องน ำแถบเกียรตินิยมมำคืน) 
   
 
    
    
 

เศรษฐศำสตร์  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศำสตร ์และวิทยำลัยผู้ประกอบกำร 

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 
ติดต่อรับชุดครุยกับร้ำนทวิน 

เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ หอประชุม 

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 
ติดต่อคืนชุดครุยกบัร้ำนทวิน 

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 
ติดต่อคืนชุดครุยกบัร้ำนครุย Excellence 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

1.ชุดครุยวิทยฐำนะท่ีให้บริกำรในระดับบัณฑิตและมหำบัณฑิตเป็นกำรให้บริกำรเช่ำ  เมื่อส้ินสุดงำนพิธีประสำท
ปริญญำบัตรแล้ว ต้องน าชุดครุยมาคืนตามก าหนดข้างต้น 
2.ท่านสามารถรับ-คืนชุดครุยด้วยตนเองหรือผู้แทน โดยน ำใบเสร็จหรือใบโอนเงินท่ีช ำระเงินค่ำธรรมเนียมมำแสดง
เป็นหลักฐำนกำรช ำระเงิน                   
3.ใบเสร็จหรือใบโอนเงินหายให้ติดต่อกองการเงินก่อนมารับชุดครุย 

4.มหาบัณฑิตหรือบัณฑิตที่ต้องกำรตัดชดุครุยเปน็ของตนเองใหช้ ำระค่ำธรรมเนียมฯ ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ 
ก ำหนด หลังจำกนั้นให้ตดิต่อร้ำนชุดครุยที่ให้บรกิำรแต่ละคณะ เพื่อวดัตัวและช ำระเงินค่ำตดัชุดครุย 
เพิ่ม 800 บำท                                                            
5.ดุษฎีบัณฑติ (ปริญญำเอก) เป็นชดุครุยตดัใหม่ ช ำระค่ำธรรมเนียมฯ ตำมที่มหำวิทยำลยัฯ ก ำหนด 
หลังจำกนัน้ให้ตดิตอ่ร้ำนครุย Excellence เพื่อวดัตัวและช ำระเงินค่ำตัดชุดครุยเพิ่ม 2,800 บำท  

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับชุดครุยและกำรช ำระเงิน  
ท่ำนต้องบันทึกน้ ำหนักและส่วนสูงของท่ำนตำมควำมเป็นจริง (ส่วนสูงวัดจำกศีรษะจรดเท้ำไม่รวมรองเท้ำ) 
ใหบ้ันทึกข้อมูลในระบบบริกำรกำรศึกษำ http://reg.utcc.ac.th  
เม่ือท่านบันทึกน ้าหนักและสว่นสูงแล้วสามารถช้าระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญาบัตร ดังนี  
1.ช้าระที่กองการเงิน อาคาร 1  ชั น 2 ในเวลาท าการปกติ และขอให้น าใบเสร็จมาแสดงในวันรับชุดครุย 
2.ช้าระผ่านระบบบริการการศึกษา http://reg.utcc.ac.th โดยสามารถช าระได้ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดไวเ้ท่าน้ัน และขอให้น าใบโอนเงินมาแสดงในวันรับชุดครุย 
*สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชำกำร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย โทรศัพท์ 02-697-6896  

กำรรับชุดครุย โปรดตรวจสอบให้ครบถ้วน ดังนี  
1.เสื อครยุ  2.Hood   3. หมวก   4.พู่   5. ถุงพลาสติกใส่ชุดครุย  6. ไมแ้ขวนเสื อครยุ 
*หากพ้นก้าหนดวันรับชุดครุยแล้ว แต่ท่านได้รับชุดครุยไม่ครบถือเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยตรง 

กำรคืนชุดครุย ครบ 6 รายการในสภาพเรียบร้อยได้รับเงินประกันคืนทันที 2,000 บาท หากคืนไม่ครบ/ช้ารุด มีค่าใช้จ่าย ดังนี                        
1.เสื อครยุ 1,200 บาท  2.Hood  400 บาท  3. หมวก 250 บาท  4.พู ่ 50 บาท  5.ถงุพลาสติกใส่ชุดครยุ 100 บาท                
*กรณีเปล่ียนแปลงสภาพชุดครยุทางร้านมสีิทธิ์ไม่รับชุดครุยและไม่คืนเงินประกัน 
**คืนชุดครุยล่าช้าร้านมีสิทธิ์ให้ท่านช้าระค่าปรับ หากมเีหตุสุดวิสัยใด ๆ ติดต่อร้านท่ีให้บริการก่อนวันคืนชุดครุย 

ร้ำนทวิน ตรอกนคร โทรศัพท์ 02-221-4348  เปิดวันจันทร์ –วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น  หยุดวันจันทร์สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน มือถือ 081-868-7082 (ติดต่อได้ในเวลาท้าการเท่านั น)   

ร้ำน Excellence ท่ำพระจันทร์ ตรอกมหำธำตุ โทรศัพท์ 02-221-4133 หรือ 02-623-5299 เปิดวันอังคาร – วันเสาร ์เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันอาทิตย์ 9.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ มือถือ 081-495-8638 (ติดต่อได้ในเวลาท้าการเท่านั น)  
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