
การแจง้ขอส าเร็จการศึกษา ภาคฤดรูอ้น  2562 

เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จงึปรับขัน้ตอนการแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 
เป็นกรณีพเิศษ และให้ด าเนินการตามขัน้ตอนนีจ้นกว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกต ิ

 

1. นศ.กรอกแบบฟอร์ม มฉก.35 ใบขอส าเร็จการศึกษาทาง http://reg2.hcu.ac.th  (ใช้ password ลงทะเบียน) 
พมิพ์ มฉก.35 และโครงสร้างหลักสูตร จากเว็บไซต์ 

 นักศึกษาทุกคนต้องตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ – นามสกุล ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กับบัตรประชาชน  
หากไม่ถูกต้อง ให้ระบุในมฉก.35 และส่งเอกสารประกอบการแก้ไข เพื่อให้เอกสารส าเร็จการศึกษา และปริญญาบัตร  

มีความถูกต้อง  
2. ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยโอนเงนิไปยังบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ จ.8– ศ.12 ม.ิย. 63 
 ธนาคารธนชาต  ช่ือบญัชี “มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”  
  สาขามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  บญัชี ออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 168-2-00999-7 
 ธนาคารกสิกรไทย  ช่ือบญัชี “มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18 
  บญัชี ออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 450-2-05411-8 
 ระบ ุ“แจ้งขอส าเร็จการศึกษา, ช่ือ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, เบอร์ตดิต่อ” ในใบสลิปโอนเงินให้ชดัเจน และสง่หลกัฐานการ
โอนเงิน และภาพหน้าแรก มฉก.35 ไปยงั Line : @762csiio และแจ้งการโอนเงินท่ี หมายเลข 0-2312-6300 ตอ่ 1193, 1194 
  โดยคา่ธรรมเนียมท่ีนกัศกึษาต้องช าระ มีดงันี ้

ค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาทุกคนต้องช าระ รวมเป็นเงนิ 3,100 บาท  ได้แก่ 
- คา่ธรรมเนียมการแจ้งขอส าเร็จการศกึษา 100 บาท 
- คา่ธรรมเนียมขึน้ทะเบียนบณัฑิต และการประสาทปริญญาบตัร  จ านวน  3,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารส าเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัต ิฉบับละ 100 บาท  
(แนบรูปถ่ายชดุครุยขนาด 1 นิว้ ฉบบัละ 1 รูป) ส านกัทะเบียนและประมวลผลจะก าหนดจ านวนเอกสารที่นกัศึกษาต้องน าไปใช้งานในแต่
ละสาขาวิชา  หากนกัศกึษาต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมให้กรอก มฉก.22 ค าร้องขอใบรับรอง และช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ยื่นพร้อมกบั
การแจ้งขอส าเร็จการศกึษา   
- คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะกายภาพบ าบดั และคณะการแพทย์แผนจีน ขอเอกสาร 4 ฉบบั เป็นเงินจ านวน 

400 บาท  
- ระดบับณัฑิตศกึษา, คณะสงัคมสงเคราะห์ฯ, คณะศิลปศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะสาธารณสขุศาสตร์ฯ คณะ

นิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์ และคณะภาษาและวฒันธรรมจีน ขอเอกสาร 3 ฉบบั เป็นเงินจ านวน 300 บาท 
- คณะเภสชัศาสตร์ ขอเอกสาร 6 ฉบบั เป็นเงินจ านวน 600 บาท  
ค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพเิศษ(EMS) จ านวน 100 บาท  
นักศึกษาสามารถเลือกรับบริการดังกล่าวได้ตามความต้องการ  ให้นักศึกษาระบุช่ือ -นามสกุลผู้ รับ สถานที่จัดส่งเอกสาร  
รหสัประจ าตวันกัศกึษา และที่อยูใ่ห้ชดัเจน ด้วยตวับรรจงลงบนเอกสารแจ้งขอส าเร็จการศกึษาในหน้าสดุท้าย   
ค่าปรับการแจ้งขอส าเร็จการศึกษาล่าช้า จ านวน 1,000 บาท   
เฉพาะ นศ.ที่ไมแ่จ้งขอส าเร็จ ฯ ตามวนัท่ีก าหนดและต้องยื่นขอส าเร็จการศกึษาภายในสปัดาห์การแจ้งขอส าเร็จการศกึษาลา่ช้า 
นักศึกษาตัง้แต่รหัส 60xxxx ขึน้ไป หากยังไม่มีผลสอบ TOEIC กับ คอมพวิเตอร์ ต้องสอบ ดังนี ้ 
- ค่าธรรมเนียมการสอบวัดทักษะคอมพวิเตอร์ จ านวน 300 บาท  
- ค่าธรรมเนียมการสอบ TOEIC จ านวน 1,200 บาท  
ในการสมัครงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จะใช้ผลการสอบ TOEIC ในการพิจารณาการสมัครงาน มหาวิทยาลยัจึง
ปรับเปลี่ยนจากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษโดยมหาวิทยาลยัจดัสอบเอง เป็น ค่ าธรรมเนียมการจัดสอบ 
TOEIC จ านวน 1,200 บาท (จากอตัราปกติ 1,500 บาท)  ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นบัจากวนัสอบ  
นักศึกษาก่อนรหัส 60xxxx สามารถเลือกสมัครสอบได้ตามความสมัครใจ 

เม่ือรวมค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้องช าระทัง้หมดตามรายการข้างต้นแล้ว ให้น าเงนิจ านวนดังกล่าว 
มาหักลบค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท ออกก่อน จึงจะเป็นจ านวนท่ีนักศึกษาต้องช าระจริง 

mailto:finhuac.hcu@gmail.com


3. รวบรวมเอกสารทัง้หมด ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง  

“แผนกส าเร็จการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540”” 

ระบุหน้าซองไปรษณีย์ว่า “แจ้งขอส าเร็จการศึกษา” ภายในวัน ศ.12 ม.ิย. 63 (ดูจากวันท่ีไปรษณีย์ประทับตรา) 

 โดยเรียงล าดับของเอกสารดังนี ้  
 มฉก.35  ใบขอส าเร็จการศึกษา (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th) และท่ีอยู่ในการส่งไปรษณีย์ (ถ้ามี) 
 โครงสร้างหลักสูตร (ประวัตกิารศึกษา) (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ระบุว่า “ส าหรับแจ้งขอส าเร็จการศึกษาเท่านัน้” 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 มฉก.92 ค าร้องเทียบโอนรายวิชา (กรณีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเก่าและใหม่) 
 ส าเนาผลสอบ HSK (เฉพาะสาขาวิชา 110, 151, 152) (ส่งล่าช้าได้ ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563)  
 ส าเนาผลสอบ TOEIC / คอมพิวเตอร์ (ตัง้แต่รหัส 60XXXX เป็นต้นไป) (ส่งล่าช้าได้ ภายในวันศุกร์ที่ 31 

กรกฎาคม 2563)  
 รูปถ่ายชุดครุย (ตามจ านวนท่ีระบุใน มฉก.35) 
 เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี) 

 หากพ้นก าหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการแจ้งขอส าเร็จการศึกษาล่าช้า เพิ่มเตมิ 1,000 บาท และต้องยื่นเอกสาร ภายใน
วันศุกร์ที่ 19 ม.ิย. 63 หากพ้นก าหนดแจ้งฯลา่ช้าจะถือวา่ไมป่ระสงค์จะขอส าเร็จการศกึษาในภาคฤดรู้อน โดยให้แจ้งขอส าเร็จการศกึษา
ในภาคการศกึษาถดัไป  และเสียคา่ธรรมเนียมการลาพกัการศกึษา  

---------------------------------------------- 
นกัศกึษาตรวจสอบข้อมลูในเว็บไซต์ http://reg.hcu.ac.th ขา่วกิจกรรม เลือก Tab “ส าเร็จการศึกษา” ตามก าหนดการ ดงันี ้
- ศ. 10 ก.ค. 63 ตรวจสอบรายช่ือผู้แจ้งขอส าเร็จการศกึษา หากรายช่ือ/ตวัสะกดช่ือ-สกลุ ไมถ่กูต้องให้ตดิตอ่ สทป. ดว่น พร้อม
หลกัฐานทาง  graduation.hcu@gmail.com 
- จ. 31 ส.ค. 63 ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิส าเร็จการศกึษา  
 เม่ือเกรดออกครบทุกรายวชิา !! เฉพาะ นศ. ที่ต้องการเอกสาร ไปสมัครงาน หรือศึกษาต่อ !! ก่อนท่ีจะได้รับเอกสารสภาอนมุตั ิ 
สามารถขอเอกสารโดยเสียคา่ธรรมเนียม ฉบบัละ 100฿ เอกสารทัง้ 2 แบบนีมี้อายกุารใช้งานแคภ่ายในระยะเวลาท่ีให้ย่ืนขอเอกสาร
เทา่นัน้ เม่ือได้รับฉบบัสภาอนมุตัจิะไม่สามารถใช้เอกสารทัง้ 2 แบบนีไ้ด้ ให้ใช้ฉบบัสภาอนมุตัเิท่านัน้ 
- จ.10 - ศ.28 ส.ค. 63 ขอได้เฉพาะใบ Transcript เรียนครบหลักสูตร (รูปถ่ายชุดนศ.)   
- จ.31 ส.ค. – ศ.11 ก.ย. 63 ขอเอกสารรอสภาอนุมัต ิ(รูปถ่ายชุดครุย) 

--------------------------------------------------- 

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถ รับเอกสาร ฉบับสภาอนุมัต ิตัง้แต่ อ.15 ก.ย. 63 เป็นต้นไป 
 รับเอกสารด้วยตนเอง : ให้ นศ. น าใบเสร็จค่าแจ้งขอส าเร็จการศึกษา  และบัตรประจ าตัว นศ. หรือ บัตรประชาชน ในวัน

ท าการ ตัง้แต่เวลา 08.15 - 16.00 น. ที่ส านักทะเบียนและประมวลผล 
  กรณีรับเอกสารแทน : ต้องน าใบเสร็จค่าแจ้งขอส าเร็จการศึกษา และใบมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ

อ านาจ(เจ้าของเอกสาร) และผู้รับมอบอ านาจให้รับเอกสารแทนมาด้วย 
  กรณีส่งไปรษณีย์ (EMS) (เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท) จะเร่ิมส่งเอกสารตัง้แต่วันที่ 15 ก.ย. 63 เป็นต้นไป 

           ผู้ท่ีแจ้งขอส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ จะต้องแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 
             อีกครัง้ ในภาคการศึกษาถัดไป ด าเนินการตามขัน้ตอน ที่ 1 – 3 โดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการขึน้ทะเบียน
บัณฑติ ค่าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และค่าขอเอกสารสภาอนุมัตอีิก ให้ช าระเฉพาะคา่ธรรมเนียมการแจ้งขอส าเร็จการศกึษา 
และด าเนินการตามขัน้ตอนพร้อมย่ืนเอกสาร ตามรายการข้างต้น และแนบ ส าเนาใบเสร็จรับเงนิค่าแจ้งขอส าเร็จการศึกษาด้วย 

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาควรติดตามข่าวสารทาง http://reg.hcu.ac.th  แผนกส าเร็จการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 แผนกส าเร็จการศึกษา สทป. โทร.0-2312-6300 ต่อ 1458  graduation.hcu@gmail.com   
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