
ปฏิทินการฝกซอม และพิธีประสาทปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (ฉบับปรับปรุง) 
รายละเอียด วัน / เดือน / ป สถานท่ี 

วันชําระเงิน คาธรรมเนียมการเขารับปริญญา  

               1.  บัณฑิต ชาํระเงนิ 5,000 บาท (คาธรรมเนียม 3,000 บาท   คามัดจําชดุครุย 2,000 บาท) 

               2.  บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชาํระเงนิ 5,600 บาท 

                    (คาธรรมเนียม  3,000 บาท  คามัดจําชุดครุย 2,000  บาท  และคาแถบเกียรตินิยม 600 บาท) 

 

วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกรที่ 29 ตุลาคม 2564 

 (สามารถชาํระไดที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทยยกเวนวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) 

          

ชองทางการชําระคาธรรมเนียม 

กองการเงนิ อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

 

วันซอมยอย 

 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย,ธุรกิจระหวางประเทศ,การตลาด,การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส) 

 บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การเงิน,การจดัการการโรงแรม,การจดัการการทองเที่ยว,

คอมพิวเตอรธุรกิจ และบริหารธุรกิจ) และวทิยาลัยผูประกอบการ 

 บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะวทิยาศาสตรฯ คณะวศิวกรรมศาสตร คณะนติิศาสตร คณะมนษุยศาสตร และคณะการทองเที่ยวฯ 

 วิทยาลัยนานาชาตเิพือ่การจดัการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) คณะนเิทศศาสตร และคณะบัญช ี

 

วันศุกรที่        4     กุมภาพนัธ  2565        เวลา          8.30-10.30     น.   
 

วันศกุรที่        4     กุมภาพนัธ  2565        เวลา        10.30-12.30     น.   

 
 

วันศุกรที่        4     กุมภาพนัธ  2565        เวลา        13.00-15.00     น.   
 

วันศุกรที่        4     กุมภาพนัธ  2565        เวลา        15.00-17.00     น.   

 

  

 

หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วันถายภาพหมู 

 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย,ธุรกิจระหวางประเทศ,การตลาด,การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส) 

 บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การเงิน,การจดัการการโรงแรม,การจดัการการทองเที่ยว,

คอมพิวเตอรธุรกิจ และบริหารธุรกิจ) และวทิยาลัยผูประกอบการ 

 บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะวทิยาศาสตรฯ คณะวศิวกรรมศาสตร คณะนติิศาสตร คณะมนษุยศาสตร และคณะการทองเที่ยวฯ 

 วิทยาลัยนานาชาตเิพือ่การจดัการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) คณะนเิทศศาสตร และคณะบัญช ี

 
 

วันเสารที่       5     กุมภาพนัธ  2565         เวลา   8.00 – 10.00      น. 
 

 
วันอาทิตยที่   6     กุมภาพันธ  2565         เวลา   8.00 – 10.00     น. 
 

 

 

    
 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วันซอมใหญ 

 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย,ธุรกิจระหวางประเทศ,การตลาด,การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส) 

 บัณฑิตวิทยาลัย (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การเงิน,การจดัการการโรงแรม,การจดัการการทองเที่ยว,

คอมพิวเตอรธุรกิจ และบริหารธุรกิจ) และวทิยาลัยผูประกอบการ 

 บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะวทิยาศาสตรฯ คณะวศิวกรรมศาสตร คณะนติิศาสตร คณะมนษุยศาสตร และคณะการทองเที่ยวฯ 

 วิทยาลัยนานาชาตเิพือ่การจดัการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) คณะนเิทศศาสตร และคณะบัญช ี

 

วันเสารที่       5     กุมภาพนัธ  2565   พรอมกันที่หองรายงานตวั เวลา 10.30 น. 
 

วันเสารที่       5     กุมภาพนัธ  2565   พรอมกันที่หองรายงานตวั เวลา 11.30 น. 

 
 

วันอาทิตยที่   6   กุมภาพันธ  2565   พรอมกันที่หองรายงานตวั เวลา 10.30 น 
 

วันอาทิตยที่   6   กุมภาพันธ  2565   พรอมกันที่หองรายงานตวั เวลา 11.30 น. 

 

 

 

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

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การจดัการทรัพยากรมนุษย,ธุรกิจระหวางประเทศ,การตลาด,การจัดการ และการจัดการโลจิสติกส) 

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ดษุฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (การเงนิ,การจดัการการโรงแรม,การ

จดัการการทองเที่ยว,คอมพวิเตอรธุรกิจ และบริหารธุรกิจ) และวิทยาลัยผูประกอบการ 

 บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร คณะวทิยาศาสตรฯ คณะวศิวกรรมศาสตร คณะนติิศาสตร คณะมนษุยศาสตร และคณะการทองเที่ยวฯ 

 วิทยาลัยนานาชาตเิพือ่การจดัการ (ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต) คณะนเิทศศาสตร และคณะบัญช ี

 

วันศุกรที่       11     กุมภาพนัธ  2565   พรอมกันที่หองรายงานตวั เวลา 10.30 น. 
 

วันศุกรที่       11     กุมภาพนัธ  2565  พรอมกันที่หองรายงานตวั เวลา  11.30 น. 

 
 

 

วันเสารที่     12     กุมภาพนัธ  2565     พรอมกันทีห่องรายงานตัว เวลา 10.30 น 
 

วันเสารที่     12     กุมภาพนัธ  2565    พรอมกันที่หองรายงานตวั เวลา  11.30 น. 

 

 

 
 

หองรายงานตวั (หองเดียวกับวนัซอมใหญ) 

หมายเหตุ    มหาวิทยาลัยฯ  ตองปฎิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข เพ่ือการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด  

 *   วันซอมใหญ ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะตองแตงกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ 

 *   รายละเอียดเกี่ยวกับหองรายงานตัวของบัณฑิต ในแตละ คณะ / สาขาวิชา จะระบุไวในคูมอืการฝกซอม สวนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตท่ีลงทะเบียนเขารับปริญญาบัตร รวมท้ัง การรายงานตัว ขอใหดูรายละเอียด ตามประกาศทาง http://www.utcc.ac.th 

*    ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกทาน โปรดตรงตอเวลา (มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา) 

*   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล 

27 ตุลาคม 2564 



กําหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และ แถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2   ประจําปการศึกษา 2562   

คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ 
คืนชุดครุยวิทยฐานะ 

และรับเงินประกันชุดครุยคืน 
รับแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 

บริหารธุรกิจ 

 

วันเสารที่ 22 มกราคม 2565 

ติดตอรับชุดครุยกับรานทวิน 

เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ หอประชุม 

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 

ติดตอคืนชุดครุยกบัรานทวิน 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

       

 

 

 

         วันเสารที่ 22 และวันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2565  

        ทุกคณะติดตอรับแถบเกียรตินิยมกับรานทวิน  

         เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม  

         (ไมตองนําแถบเกียรตินิยมมาคืน) 

   

 

    

    
 

เศรษฐศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร และวิทยาลัยผูประกอบการ 

วันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2565 

ติดตอรับชุดครุยกับรานทวิน 

เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ หอประชุม 

วันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2565 

ติดตอคืนชุดครุยกบัรานทวิน 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

บัณฑิตวิทยาลัย : ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกหลักสูตร 

บัญชี และมนุษยศาสตร 

วันเสารที่ 22 มกราคม 2565 

ติดตอรับชุดครุยกับรานครุย Excellence 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 

ติดตอคืนชุดครุยกบัรานครุย Excellence 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

นิเทศศาสตร  นิติศาสตร  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ 

และการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 

วันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2565 

ติดตอรับชุดครุยกับรานครุย Excellence 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

วันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2565 

ติดตอคืนชุดครุยกบัรานครุย Excellence 

เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุม 

1.ชุดครุยวิทยฐานะท่ีใหบริการในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตเปนการใหบริการเชา  เม่ือส้ินสุดงานพิธีประสาท

ปริญญาบัตรแลว ตองนําชุดครุยมาคืนตามกําหนดขางตน 

2.ทานสามารถรับ-คืนชุดครุยดวยตนเองหรือผูแทน โดยนําใบเสร็จหรือใบโอนเงินท่ีชําระเงินคาธรรมเนียมมาแสดงเปน

หลักฐานการชําระเงิน                   

3.ใบเสร็จหรือใบโอนเงินหายใหติดตอกองการเงินกอนมารับชุดครุย 

4.มหาบัณฑิตหรือบัณฑิตที่ตองการตัดชดุครุยเปนของตนเองใหชาํระคาธรรมเนียมฯ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด หลังจากนั้นใหตดิตอรานชุดครุยที่ใหบริการแตละคณะ เพื่อวดัตัวและชําระเงินคาตดัชุดครุย 

เพิ่ม 800 บาท                                                            

5.ดุษฎีบัณฑติ (ปริญญาเอก) เปนชดุครุยตดัใหม ชําระคาธรรมเนียมฯ ตามที่มหาวิทยาลยัฯ กําหนด 

หลังจากนัน้ใหตดิตอรานครุย Excellence เพื่อวดัตัวและชําระเงินคาตัดชุดครุยเพิ่ม 2,800 บาท  

การดําเนินการเก่ียวกับชุดครุยและการชําระเงิน  

ทานตองบันทึกนํ้าหนักและสวนสูงของทานตามความเปนจริง (สวนสูงวัดจากศรีษะจรดเทาไมรวมรองเทา) 

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

เม่ือทานบันทึกน้ําหนักและสวนสูงแลวสามารถชําระเงินคาธรรมเนียมการเขารับปริญญาบัตร ไดที ่

กองการเงิน อาคาร 1  ช้ัน 2 ในเวลาทําการปกต ิและขอใหนําใบเสร็จมาแสดงในวันรับชุดครุย 

*สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองวิชาการ มหาวทิยาลัยหอการคาไทย โทรศัพท 02-697-6896  

การรับชุดครุย โปรดตรวจสอบใหครบถวน ดังน้ี 

1.เส้ือครยุ  2.Hood   3. หมวก   4.พู   5. ถุงพลาสติกใสชุดครุย  6. ไมแขวนเส้ือครยุ 

*หากพนกําหนดวันรับชุดครุยแลว แตทานไดรับชุดครุยไมครบถือเปนความรับผิดชอบของทานโดยตรง 

การคืนชุดครุย ครบ 6 รายการในสภาพเรียบรอยไดรับเงินประกันคืนทันที 2,000 บาท หากคืนไมครบ/ชํารุด มคีาใชจาย ดังน้ี                       

1.เส้ือครยุ 1,200 บาท  2.Hood  400 บาท  3. หมวก 250 บาท  4.พู  50 บาท  5.ถงุพลาสติกใสชุดครยุ 100 บาท                

*กรณีเปล่ียนแปลงสภาพชุดครยุทางรานมสิีทธิ์ไมรับชุดครุยและไมคืนเงินประกัน 

**คืนชุดครุยลาชารานมีสิทธิ์ใหทานชําระคาปรับ หากมเีหตุสุดวิสัยใด ๆ ติดตอรานท่ีใหบริการกอนวันคืนชุดครุย 

รานทวิน ตรอกนคร โทรศัพท 02-221-4348  เปดวันจันทร –วันอาทิตย เวลา 10.00-17.00 น  หยุดวันจันทรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน มือถือ 081-868-7082 (ติดตอไดในเวลาทําการเทาน้ัน)   

รานครุย Excellence ทาพระจันทร ตรอกมหาธาตุ โทรศัพท 02-221-4133 หรือ 02-623-5299 เปดวันอังคาร – วันเสาร เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันอาทิตย 9.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร มือถือ 081-495-8638 (ติดตอไดในเวลาทําการเทาน้ัน)  

 
 

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