
 

     

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

Office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

 

 คาํร้องขอแจ้งจบการศึกษา  สําหรับผู้ทีค่าดว่าจะสําเร็จการศึกษา 

Petition Form of Graduation 
 

                                                                                                           วนัท่ี (Date) …………...เดือน (Month)…..………………………………..พ.ศ.(Year)……...………… 

เรียน   ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและประมวลผล 

To      Director of the Office of the Registrar 

 ข้าพเจ้า  นาย/นางสาว/นาง………………………….……………..…….………….…………………………เลขทะเบียน……………….…………….………...              

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

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

นามสกุล (Family name) (ภาษาองักฤษ)      
คณะ (School of )……………....……………………………..…………………..…..……สาขาวชิา  (Major)…… ……………………….………………….…………….… 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  (Advisor)…..…………………………………….ท่ีอยูปั่จจุบนั  (Current Address)………………………………………………………..…………..…... 

หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone NO.)………………………………………………………E-mail Address………………………………………….……………………... 

ไดล้งทะเบียนและสอบไดแ้ลว้ (Acquired Credits) :……...............................หน่วยกิต  โดยมีแตม้เฉล่ียสะสม (GPAX) :……….............................และมีวิชาท่ียงัไม่ทราบผล 

(Credits Registered but Grades Pending) :…...............................หน่วยกิต  และภาคน้ีไดล้งทะเบียน (Credits Registered This Semester) :….……..……..………..หน่วยกิต  

มีความประสงค์แจ้งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาค      ต้น          ปลาย           ฤดูร้อน     ปีการศึกษา……….……..... 

(I Expect to Graduate in the…)                     (First Semester) (Second Semester) (Summer Semester)  (Academic Year)                   
                              ลงช่ือ (Signature)……………….………….….……….นกัศึกษา/ผูย้ืน่คาํร้อง 

1.  อาจารย์ที่ปรึกษา   

(Advisor’s Comment) 

2.  กองกจิกรรมนักศึกษา 

(Department of  Student Affairs’ Comment) 

3.  แผนกตรวจสอบ/รับรองผลการศึกษา 

(Section of Degree Verification and Certification) 

…………………………………..…………

…………………………………………..…  

    ลงช่ือ (Signature) ……………….………                                                                        

                            ……/……..……/……… 

ไดต้รวจสอบแลว้ นกัศึกษาไดท้าํกิจกรรมบณัฑิตอุดม

คติไทย (Thai Ideal Graduate Activity Verified)     

         กิจกรรมครบ  (Complete)      

         กิจกรรมไม่ครบ (Incomplete) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

         ส่งบนัทึกกิจกรรมให ้สทป. วนัท่ี........./.........../........ 

(Recorded document was sent to the Office of the 

Registrar.)                                                                                                                                      

                  ลงช่ือ  (Signature)……..…………………                                                         

                                                    ………./…..……./….….    

ไดต้รวจสอบการลงทะเบียนตามหลกัสูตร (Credits Registered)      

❍   ครบ (Complete)        ❍  ไม่ครบ  (Incomplete) 

เอกสารการตรวจสอบคุณวฒิุจากสถานศึกษาเดิม (High  School 

Graduation Certificate)     

❍   มี  (Available)            ❍  ไม่มี  (Not Available) 

ช่ือ-นามสกุล ตามทะเบียนบา้น (Name and Family Name as 

Shown in House Registration Certificate)                  

❍   ถูกตอ้ง  (Correct)       ❍ ไม่ถูกตอ้ง  (Incorrect)                                                    

             

                                ลงช่ือ  (Signature)……..…………………                                                         

                                                    ………./…..……./….….                                                          

4. ผู้อาํนวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผล 

(Director of the Registrar’ Comment)  

…………………………………………….…

………………………………………………. 

………………………………………………. 

  ลงช่ือ  (Signature)……..…………………                                                         

                                    ........../............./.......... 

✄ 

 

 

 

 

 

 

สทป. 110 

 

 

สําหรับนักศึกษา  (For Student) 

เร่ือง   ขอแจง้จบการศึกษา สาํหรับผูท่ี้คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา  ประจาํภาค      ตน้             ปลาย             ฤดูร้อน         ปีการศึกษา…………………………. 

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

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

เลขทะเบียน (Registration No.)………………………..…....…….……...…ตั้งแต่วนัท่ี (Since)…………………..……………..……  

          ให้ตรวจสอบผลหลงัจากย่ืนแบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา 3 วนัทําการ ที่ website  http://reg.utcc.ac.th 

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

                                                                                                                                                 ลงช่ือ (Signature) ………...………………………เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

                                                                                     ………/……………………../……… 

  

สทป.110 

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขท่ี………..………/……....…..……. 

วนัท่ี…….……/…..………../…….…… 



 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ขั้นตอนการขอแจง้จบการศึกษา  สาํหรับผูท่ี้คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา  

  Petition for Graduation Procedures 

   

1. นกัศึกษาขอแบบฟอร์มคาํร้องขอแจง้จบการศึกษา (สทป.110)  ก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะจบ ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน           

สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

1.      Before enrollment for the last semester, students can get petition form of graduation at the Office of the Registrar, Building 1, 2nd Floor. 

2.      กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคาํร้อง (สทป.110) ให้ชดัเจน แลว้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและลงนามในเอกสาร 

2.       Students must complete the form and have their advisor sign for approval.  

3.      นกัศึกษายืน่แบบฟอร์มคาํร้องขอแจง้จบการศึกษา (สทป.110) เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมบณัฑิตอุดมคติไทย ท่ีกองกิจกรรมนกัศึกษาฯ  อาคาร 3 ชั้น 3 

3.       Students must submit the form at the Department of Student Affairs for verification of Thai Ideal Graduate Activity, Building 3, 3rd Floor. 

4.      ส่งแบบฟอร์มคาํร้องขอแจง้จบการศึกษา (สทป.110)  หลงัทาํการลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะจบ หรือโดยเร็วท่ีสุด ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน   

         สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 ตามกาํหนดในปฏิทินการศึกษา 

 4.      Students must submit the form after finishing the last enrollment of the semester as soon as possible at the Office of the Registrar, Building 1,2ndFloor. 

5.      รับส่วนทา้ยของแบบฟอร์มคาํร้องขอแจง้จบการศึกษา (สทป.110)   เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและตรวจสอบผลการย่ืนแบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษาได้ที่  

        http://reg.utcc.ac.th   หรือที่สํานักทะเบียนและประมวลผล หลงัจากย่ืนแบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา 3 วนัทําการ 

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

 

เง่ือนไขในการขอแจ้งจบการศึกษา 

(Conditions for Graduation) 

1.    นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรและคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาดงักล่าว ตอ้งยืน่แบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา หลงัทําการลง   

       ทะเบียนในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะจบ 

1.    Students who are studying in the last semester of the program and expecting to graduate must submit the petition form of graduation to the Office of the  

       Registrar after the enrollment in the last semester. 

2.    กรณีนกัศึกษาขอแจง้จบในภาคการศึกษาใด แต่ไม่สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ถือวา่การขอแจง้จบในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ  และนกัศึกษาตอ้งทาํการ 

       ขอแจง้จบใหม่ ในภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาต่อไป 

2.    Students who submit their petition of graduation but fail to graduate in that semester must resubmit their petition of graduation in the 

       next semester when they expect to graduate. 

3.    หากนกัศึกษาท่านใดไม่ไดย้ืน่แบบฟอร์มขอแจง้จบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อาจทาํให้การเสนอช่ือเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาของท่านล่าชา้ 

3.    Failure to submit the petition of graduation may cause a delay for graduation. 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขในการขอแจ้งจบการศึกษา   

(Conditions :) 

1.    นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรและคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาดงักล่าว ตอ้งยืน่แบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา หลังทําการลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ 

1.    Students who are studying in the last semester of the program and expecting to graduate must submit a petition of graduation to the Office of Registrar after their enrollment in the last  

       semester. 

2.    กรณีนกัศึกษาขอแจง้จบในภาคการศึกษาใด แต่ไม่สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ถือวา่การขอแจง้จบในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ  และนกัศึกษาตอ้งทาํการขอแจง้จบใหม่ ในภาคการศึกษาท่ีคาด 

       วา่จะสาํเร็จการศึกษาต่อไป 

2.    Students who have already submitted their petition form of graduation but failed to graduate in that semester must resubmit their petition form of graduation in the next semester when they 

expect to graduate. 

3.    หากนกัศึกษาท่านใดไม่ไดย้ืน่แบบฟอร์มขอแจง้จบการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อาจทาํให้การเสนอช่ือเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาของท่านล่าชา้ 

3.    Failure to submit a petition form of graduation may cause a delay for graduation.                                                                                                                                                  02-697-6875 
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