
 
     

 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 
Office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

 

  ค ำร้องขอขึน้ทะเบียนบัณฑิต  ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
Request Form for Registered Graduate 

คณะ (School of) ……… ………… ………………………………………………….…….สาขาวิชา (Major) …….……..……………… …………………………….…….       

ช่ือ-นามสกุล (ตวับรรจง) นาย/นางสาว/นาง……….………..…..………………………..…………………..….. เลขทะเบียน…………………………..…………….………  

(Name – Family Name)   (Mr./ Miss/ Mrs. )                                                                                                           (Registration No.)                                                                                                                                                                                        

ช่ือ (Name) (ภาษาองักฤษ)                                                                                                 (**เขียนตัวพมิพ์ใหญ่**) (Capital Letters)                                                                                                                                                                                                                             

นามสกุล (Family name) (ภาษาองักฤษ)      

วนั-เดือน-ปี-เกิด (Date of   Birth)   (เป็นตัวเลข) : วนัท่ี (Date)                      เดือน (Month)                          ปี พ.ศ.  (Year)  

จบการศึกษาภาค              ⃝  ตน้               ⃝ ปลาย                ⃝  ฤดูร้อน         ปีการศึกษา ………...……  เกียรตินิยม (ถ้ำมี)         อนัดบั    ⃝1                  ⃝2 
(Semester of Graduation) (First Semester)  (Second Semester)     (Summer Semester)      (Academic year)              (Graduation with Honors) (First-Class Honors) (Second-Class Honors) 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (Current Address)……………………………..…………................................................หมายเลขโทรศพัท ์(Telephone No.)………………………………….                                                                                                                                   

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเอกสารต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี : I would like to request the following documents: 
                                                                                                                                   ( กรณีตอ้งการใส่ซองปิดผนึก  เพ่ือใชศึ้กษาต่อต่างประเทศให้ระบุความตอ้งการดว้ย) 

  TRANSCRIPT  ❒   ฉบบัภาษาองักฤษ (English version )....……ฉบบั (Copies)      ❒    ตอ้งการใส่ซองปิดผนึก (Sealed Envelop  Request) ………ฉบบั (Copies) 

                                    ❒    ฉบบัภาษาไทย  (Thai version ) …………….ฉบบั(Copies) 

  หนังสือส ำคญั  (Important documents) 
                                                                       
  ** หมำยเหตุ  :  ห้ำมใช้รูปโพลำลอยด์ 
       Remark  :    Do not use Polaroid photo.                                                                       ลงช่ือ (Signature) ………………………………….……….นกัศึกษา/ผูย้ืน่ค  าร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 

สทป. 109 
 
 

  ส ำหรับนักศึกษำ (For Student Use)  
 
  

คณะ (School of ) …………………..……….……………………………………………....…สาขาวิชา (Major) .……..……………………………….……………..………                                                                                                                                           

ช่ือ-นามสกุล นาย/นางสาว/นาง (Name –Family name) (Mr./Miss/Mrs.) ……….………..…..…………………..…เลขทะเบียน  (Student No.)  ….………………….……….. 

จบการศึกษาภาค (Semester of Graduation) ❒ ตน้ (First Semester)  ❒ ปลาย (Second Semester) ❒ ฤดูร้อน (Summer Semester) ปีการศึกษา (Academic year)………………..                                                
                                                                                                                                                     ลงช่ือ (Signature) ……………………………………… เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
                                 
                                                      
 
  

             
 
 

สทป.109 

เงือ่นไขในกำรขึน้ทะเบียนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  (Conditions) 
1. นกัศึกษาตอ้งติดต่อท่ีส านกัหอสมุดกลาง เพ่ือท าการขออนุมติัในแบบฟอร์มส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
1.       Students Submit the form at UTCC Central Library’s counter service, Building 6, 3th floor. 
2. เฉพาะนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะตอ้งมีแบบฟอร์มส ารวจการคืนพสัดุจากทางคณะแนบมาดว้ย 
2.      Engineering students submit the form at School of Engineering, Building 19, 1st floor. 

 

วนัที่นัดรับเอกสำร (Date of Pickup)..…………………..…..….……… 

 

วนัที่นัดรับเอกสำร  (Date of Pickup)…………………………..………   

หมำยเหตุ       การรับหนงัสือส าคญันกัศึกษาจะ “ต้องมำรับด้วยตนเองเท่ำนั้น “ ตามวนัท่ีก าหนด เพื่อลงลายมือช่ือของนกัศึกษาในหนงัสือส าคญั 

Remark  :             Students must come to pick up and write their name on important documents themselves only. 

 กรุณาน าบตัรประจ านกัศึกษา และใบนดัรับเอกสารน้ีมาติดต่อท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน ส านกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

Please take the Student’s ID card and slip to get document at the Office of the Registrar, Building 1, 2nd floor. 

 ใช้รูปถ่ำยชุดครุยสีประจ ำคณะ  ฉำกหลงัสีฟ้ำขนำด 2  นิว้  จ ำนวน  2  รูป 
(Students must use 2 two-inch academic gown photos with blue background)   

ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวทิยำลยัฯ 
 

วนัท่ี…….…/………../….….… 



 
     

 
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
   
 
  
  
   
 
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

ขั้นตอนกำรขอขึน้ทะเบียนบัณฑิต  ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 Registered Graduate Procedure 

 

1. ขอแบบฟอร์มค าร้องข้ึนทะเบียนเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา (สทป.109) ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  ส านกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 
1.       The Form is available at the Office of the  Registrar , Building 1, 2nd  Floor. 
2. ให้นกัศึกษาติดต่อเคาน์เตอร์บริการฯ  ส านกัหอสมุดกลาง ตึก 6 ชั้น 3 เพื่อท าการขออนุมติัในแบบฟอร์มส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
2.       Students submit the form at UTCC  Central Library’s counter service, Building 6, 3th Floor.  

(กรณี : นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศำสตร์ จะตอ้งมีแบบฟอร์มส ารวจการคืนพสัดุจากทางคณะแนบมาดว้ย) 
Engineering  students submit the form at School of Engineering, Building 19, 1st Floor.  

3. นกัศึกษาท่ีเขา้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554 จะตอ้งส่งคืน My Choice Clicker ท่ีศูนยค์วามเป็นเลิศทางการสอน อาคาร 9 ชั้น 1 
3.       Students from the academic year of 2008 to 2011 have to send My Choice Clicker back at Center for Teaching Excellence, Building 9, 1st Floor. 
4. นกัศึกษาจะตอ้งไปช าระเงินค่า TRANSCRIPT ท่ีเคาน์เตอร์บริการฯ  กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 
4.       Students must pay for their transcript at the Finance Department, Building 10, 1st Floor.    
5. น าแบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูส้ าเร็จการศึกษา พร้อมเอกสารทั้งหมดยืน่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน ส านกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 
5.       Students Submit the form together with the receipt at the Office of the Registrar, Building 1, 2nd Floor. 
6. รับส่วนทา้ยค าร้อง เพ่ือน ามาติดต่อรับเอกสารท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผล  ตามวนัท่ีก าหนด 
6.       Students Keep the slip as evidence and bring it to pick up document on the specified date. 

  
หมำยเหตุ :  (Remark :) 

 มหาวิทยาลยัจะท าการโอนเงินค่าประกนัของเสียหาย ไปเป็นค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต 
The University is going to transfer Damage Insurance to be registered graduate. 

 รายละเอียดการใชรู้ป :  ขอ TRANSCRIPT  ใชรู้ปถ่ายชุดครุยสีประจ าคณะ ฉากหลงัสีฟ้า ขนาด 2  น้ิว จ  านวน 1  รูป  (ช าระเงินฉบบัละ  50 บาท) 
                                          Request for transcript : use 1 two-inch academic gown photo and pay 50 baht per copy. 

                                            :  ขอ หนังสือส ำคญั   ใชรู้ปถ่ายชุดครุยสีประจ าคณะ ฉากหลงัสีฟ้า ขนาด 2  น้ิว จ  านวน 1  รูป  (ค่าธรรมเนียมการท า  ฟรี ) 
                                                    Request for important documents : use 1 two-inch academic gown photo. 
 กรุณาเขียน  ช่ือ-นำมสกลุ และเลขทะเบียน  หลงัรูปถ่ายให้ชดัเจนดว้ย 

Please write name, family name and registration No. on the back of photo. 
                          

  

. 02-697-6875 

หมำยเหตุ     1.      การรับหนงัสือส าคญันกัศึกษาจะ  “ต้องมำรับด้วยตนเองเท่ำนั้น”  ตามวนัท่ีก าหนด เพื่อลงลายมือช่ือของนกัศึกษาในหนงัสือส าคญั 
Remark  :     1.      Student must come to pick up and write name on important document themselves only. 
                    2.       กรุณาน าบตัรประจ านกัศึกษา และใบนดัรับเอกสารน้ีมาติดต่อท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน ส านกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1  ชั้น  2    
                    2.       Please take the Student ID card and slip to get document at the Office of the Registrar, Building 1, 2nd  floor. 
 

วนัท ำกำร   (Working Days) เวลำ   (Time) 

วนัจันทร์ – วนัเสำร์    (Monday – Saturday) 08.30 – 17.00 

หยุดพกัเที่ยง  (Lunch  Break) 12.00 – 13.00 

หยุดวนัอำทิตย์ /วนัหยุดตำมประเพณี /วนัหยุดชดเชย  (Day Off  :  Sunday / National Holidays / Official Substitution Holidays) 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 126/1 ถนนวภิำวดรัีงสิต แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุเทพฯ 10400  โทร. 0-2697-6000 ต่อ 6870 – 6878 

UTCC office of the University Registrar 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400 Telephone. 0-2697-6000 : 6870-6879 

. 02-697-6875 
 


