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สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
The Office of Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขที…่……..………/……....…..……. 

วันที่…….……/…..………../…….…… 

 

 คํารองขอแจงจบการศึกษา  สําหรับผูท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
Request Form for Graduation 

  
                                                                                                           วันที่ (Date) …………...เดือน (Month)…..………………………………..พ.ศ.(Year)……...………… 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
To      Director of the Office of Registrar 
 ขาพเจา  นาย/นางสาว/นาง………………………….……………..…….…………เลขทะเบียน……………………….…..   ภาคปกติ           นานาชาติ      
                  (Name)     (Mr./Miss/Mrs.)                                                                                           (Registration No.)                                    (Regular Program)  (International 
Program)  

ชื่อ (Name) (ภาษาอังกฤษ)                    (**เขียนตัวพิมพใหญ**)                                       

นามสกุล (Family Name) (ภาษาอังกฤษ)             
คณะ (School of )……………....……………………………..…………………..…..……สาขาวิชา  (Major)…… ……………………….………………….…………….… 
อาจารยที่ปรึกษา  (Advisor)…..……………………………………………..…………….ที่อยูปจจุบัน  (Address)……………………………………………..……………
โทร (Phone Number) ………………………………………………………..……………E-mail Address………………………………………….……………………... 
ไดลงทะเบียนและสอบไดแลว (Credits Earned) :……...............................หนวยกิต  โดยมีแตมเฉลี่ยสะสม (GPAX) :……….............................และมีวิชาที่ยังไมทราบผล 
(Credits Registered but Grades Pending) :…...............................หนวยกิต  และภาคนี้ไดลงทะเบียน (Credits Registered This Semester) :….…..……..………..หนวยกิต  
มีความประสงคคาดวาจะสําเร็จการศกึษา     ในภาค        ตน             ปลาย               ฤดูรอน        ปการศึกษา……….……….…….… 
(Expect to Graduate in Semester)                              (First Semester)   (Second Semester)   (Summer Semester)   (Academic Year)      
              

                              ลงชื่อ (Signature)………………………………….….……….นักศึกษา/ผูยื่นคํารอง 

1.  อาจารยท่ีปรึกษา   
(Advisor’s Comment) 

2.  กองกิจกรรมนกัศึกษา 
(Department of  Student Affairs’ Comment) 

3.  แผนกตรวจสอบ/รับรองผลการศึกษา 
(Section of Degree Verification and Certification’s Comment) 

…………………………………..…………
…………………………………………..…  
……………………………………………. 
 
    ลงชื่อ (Signature) ……………….………   
                               (…..…….……………)   
                             ……/……..……/………  

ไดตรวจสอบแลว นักศึกษาไดทํากิจกรรมบัณฑิตอุดม
คติไทย (Ideal Graduate Program Verified)     

  กิจกรรมครบ  (Complete)      
  กิจกรรมไมครบ (Incomplete) 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

  สงบันทึกกิจกรรมให สทป. วันที่........./.........../......... 
(Sent recorded document at the Office of Registrar)     

                  ลงชื่อ  (Signature)……..…………………    
                                                    ………./…..……./….….    

ไดตรวจสอบการลงทะเบียนตามหลักสูตร (Credits Registered)      
   ครบ (Complete)           ไมครบ  (Incomplete) 

เอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิม (High  School 
Graduation Certificate)     

   มี  (Available)               ไมมี  (Not available) 
ชื่อ-นามสกุล ตามทะเบียนบาน (Name and Family Name as 
Shown in House Registration Certificate)                  

   ถูกตอง  (Correct)         ไมถูตอง  (Incorrect)                   
           ลงชื่อ (Signature)……..………………………..   
                                               ………./…..………./….…….   

 
 
 
 

 
 
 
  

สําหรับนักศึกษา  (For Student Use) 
เร่ือง   ขอแจงจบการศึกษา สําหรับผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ประจําภาค      ตน             ปลาย             ฤดูรอน         ปการศึกษา…………………………. 

Subject:    Request for Graduation                                                                        (First Semester)   (Second Semester)   (Summer Semester)    (Academic Year)    

สํานักทะเบียนฯ ไดรับเร่ืองของ นาย/นางสาว/นาง (The Office of Registrar has received the request  of (Mr./Miss/Mrs.)………... ……………………………..….…   

เลขทะเบียน (Registration No.)……………..…....…….……...…ตั้งแตวันที่ (From date)…………………..………………  

ใหตรวจสอบผลหลังจากยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา 3 วันทําการ ที่เวปไซต  http://reg.utcc.ac.th 

(You can check the status of your request three days after the submission at the Website http://reg.utcc.ac.th) 

                                                                                                                                               ลงชื่อ (Signature) ………...………………………เจาหนาที่ทะเบียนฯ 

.  0-2697-6875                                                                                                                                                                  ……………../……………………./……………  
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ขั้นตอนการขอแจงจบการศึกษา  สําหรับผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา  
  Petition for Graduation Procedure 

   

1. นักศึกษาขอแบบฟอรมคํารองขอแจงจบการศึกษา (สทป.110)  กอนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดวาจะจบ ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน           
สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น  

1.      Before registering for the last semester, students can get petition of graduation form at the Office of Registrar, Building 1,1stfloor. 
2.      กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมคํารอง (สทป.110) ใหชัดเจน แลวพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามในเอกสาร 
2.       Students complete the form and have their advisor sign for approval.  
3.      นักศึกษายื่นแบบฟอรมคํารองขอแจงจบการศึกษา (สทป.110) เพื่อตรวจสอบกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ที่กองกิจกรรมนักศึกษาฯ  อาคาร 6 ชั้น 2 
3.       Students submit the form at the Department of Student Affairs for verification of Ideal Graduate Program, at Building 6, 2ndfloor. 
4.      สงแบบฟอรมคํารองขอแจงจบการศึกษา (สทป.110)  หลังทําการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดวาจะจบ หรือโดยเร็วที่สุด ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน   
         สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา 
 4.      Students submit the form after finishing the last registration of the semester as soon as possible at the Office of Registrar, Building 1,1stfloor. 
5.      รับสวนทายของแบบฟอรมคํารองขอแจงจบการศึกษา (สทป.110)   เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและตรวจสอบผลการยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษาไดที่  
        http://reg.utcc.ac.th   หรือที่สํานักทะเบียนและประมวลผล หลังจากยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา 3 วันทําการ 

5.       Students keep the slip as evidence and they can check the status of your request three days after the submission at the Website. http:/reg.utcc.ac.th 
 

เง่ือนไขในการขอแจงจบการศึกษา
(Conditions :) 

1.    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาดังกลาว ตองยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา หลังทําการลง   
       ทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะจบ 
1.    Students who are studying in the last semester of the program and expecting to graduate must submit a petition for graduation to the Office of Registrar 
       after the registration in the last semester. 
2.    กรณีนักศึกษาขอแจงจบในภาคการศึกษาใด แตไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ถือวาการขอแจงจบในภาคการศึกษานั้นเปนโมฆะ  และนักศึกษาตองทําการ 
       ขอแจงจบใหม ในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอไป 
2.    Students who have already submitted their petition for graduation but failed to graduate in that semester must resubmit their petition for graduation in the 
       next semester when they expect to graduate. 
3.    หากนักศึกษาทานใดไมไดยื่นแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจทําใหการเสนอชื่อเปนผูสําเร็จการศึกษาของทานลาชา 
3.    Failure to submit a petition for graduation may cause a delay in graduation. 
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เงื่อนไขในการขอแจงจบการศึกษา   
(Conditions :) 

1.    นักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนครบตามหลักสูตรและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศกึษาดงักลาว ตองย่ืนแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษา หลังทําการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดวาจะจบ 
1.    Students who are studying in the last semester of the program and expecting to graduate must submit a petition for graduation to the Office of Registrar after their registration in the last  
       semester. 
2.    กรณีนักศึกษาขอแจงจบในภาคการศึกษาใด แตไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ถือวาการขอแจงจบในภาคการศึกษานั้นเปนโมฆะ  และนักศึกษาตองทาํการขอแจงจบใหม ในภาคการศึกษาที่คาด 
       วาจะสําเร็จการศึกษาตอไป 
2.    Students who have already submitted their petition for graduation but failed to graduate in that semester must resubmit their petition for graduation in the next semester when they expect to  
       graduate. 
3.    หากนักศึกษาทานใดไมไดย่ืนแบบฟอรมขอแจงจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาํหนด อาจทําใหการเสนอชือ่เปนผูสําเร็จการศึกษาของทานลาชา 

3.    Failure to submit a petition for graduation may cause a delay in graduation.                                                                                                                                                         . 0-2697-6875 

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

	ได้ตรวจสอบแล้ว นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย (Ideal Graduate Program Verified)     
	(  กิจกรรมครบ  (Complete)      
	(  กิจกรรมไม่ครบ (Incomplete) 

