
การแจง้ขอส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

1. นศ. กรอกแบบฟอรม์ มฉก.35 ใบขอส าเรจ็การศึกษาทาง 

 https://reg2.hcu.ac.th   

(ใช ้password ลงทะเบียน) 
 

พิมพ ์มฉก.35 และโครงสรา้งหลกัสูตร จากเว็บไซต ์

 นักศึกษาทุกคนตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของช่ือ – นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ กบับตัรประชาชน  

หากไม่ถูกตอ้ง ใหร้ะบใุนมฉก.35 และส่งเอกสารประกอบการแกไ้ข เพื่อใหเ้อกสารส าเรจ็การศึกษา และปรญิญาบตัร มีความถูกตอ้ง  

2. ช าระค่าธรรมเนียม 2 บญัชีธนาคาร ไดแ้ก่ 
   2.1 ค่าธรรมเนียมแจง้ขอส าเร็จการศึกษา 

 ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบญัชี “มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18 

  บญัชี ออมทรพัย ์ เลขท่ีบญัชี 450-2-05411-8 

ระบุ “แจง้ขอส าเร็จการศึกษา, ช่ือ-นามสกุล, รหสันักศึกษา, เบอรต์ิดต่อ” ในใบสลิป โอนเงินใหช้ดัเจน และส่ง

หลกัฐานการโอนเงิน และภาพหน้าแรก มฉก.35 ไปยงั Line : @762csiio และส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน มาพรอ้มกบั 

มฉก.35 ใบขอส าเร็จการศึกษา ทางไปรษณียไ์ทย (งดรบัเอกสารทางขนส่งเอกชน) 

โดยค่าธรรมเนียมท่ีนักศึกษาตอ้งช าระ มีดังน้ี 

ค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาทุกคนตอ้งช าระ รวมเป็นเงิน 3,100 บาท  ไดแ้ก่ 

-  ค่าธรรมเนียมการแจง้ขอส าเร็จการศึกษา 100 บาท 

-  ค่าธรรมเนียมขึ้ นทะเบียนบณัฑิต และการประสาทปริญญาบตัร  จ านวน  3,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารส าเร็จการศึกษาฉบบัสภาอนุมัติ ฉบบัละ 100 บาท  

(แนบรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 น้ิว ฉบบัละ 1 รูป) ส านักทะเบียนและประมวลผลจะก าหนดจ านวนเอกสารท่ีนักศึกษา

ตอ้งน าไปใชง้านในแต่ละสาขาวิชา  หากนักศึกษาตอ้งการขอเอกสารเพิ่มเติมใหก้รอก มฉก.22 ค ารอ้งขอใบรบัรอง 

และช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ยื่นพรอ้มกบัการแจง้ขอส าเร็จการศึกษา   

ค่าบริการจดัส่งเอกสารทางไปรษณียด์่วนพิเศษ(EMS) จ านวน 100 บาท  

นักศึกษาสามารถเลือกรับบริการดังกล่าวไดต้ามความตอ้งการ ใหนั้กศึกษาระบุชื่อ-นามสกุลผูร้ับ สถานท่ีจดัส่งเอกสาร 

รหสัประจ าตวันักศึกษา และท่ีอยูใ่หช้ดัเจน ดว้ยตวับรรจงลงบนเอกสารแจง้ขอส าเร็จการศึกษาในหน้าสุดทา้ย   

นักศึกษาตั้งแตร่หสั 60xxxx ข้ึนไป หากยงัไม่มีผลสอบ TOEIC กบั คอมพิวเตอร ์ตอ้งสอบ ดงัน้ี  

-  ค่าธรรมเนียมการสอบวดัทกัษะคอมพิวเตอร ์จ  านวน 300 บาท  

- ค่าธรรมเนียมการสอบ TOEIC จ  านวน 1,400 บาท สามารถใชไ้ด ้2 ปี นับจากวนัสอบ  

นักศึกษาก่อนรหสั 60xxxx สามารถเลือกสมคัรสอบไดต้ามความสมคัรใจ 

ค่าปรบัการแจง้ขอส าเร็จการศึกษาล่าชา้ จ  านวน 1,000 บาท  เฉพาะ นศ.ท่ีไม่แจง้ขอส าเร็จฯ ตามวนัท่ีก าหนด

และตอ้งยื่นขอส าเร็จการศึกษาภายในสปัดาหก์ารแจง้ขอส าเร็จการศึกษาล่าชา้ 

มหาวิทยาลัยจะคืนค่าประกนัของเสียหาย 2,000 บาท โดยเป็นส่วนลดค่าแจง้ขอส าเรจ็การศึกษา 

 2.2 ค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่า นักศึกษาทุกคนตอ้งสมัคร โดยใหน้ักศึกษาโอนค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่า 

จ  านวน 500 บาท ไปยงั  

 ธนาคารไทยธนชาต ชื่อบญัชี “สมาคมศิษยเ์ก่า ม.หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”สาขามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

 บญัชี ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 295-2-05001-7 

  ระบุ“สมัครสมาคมศิษยเ์ก่า, ช่ือ-นามสกุล, รหสันักศึกษา, เบอรต์ิดต่อ”ในใบสลิป โอนเงินใหช้ดัเจน และส่งส าเนา

หลกัฐานการโอนเงิน มาพรอ้มกบั มฉก.35 ใบขอส าเร็จการศึกษา และเอกสารแนบ 

ขอใหน้ักศึกษาโอนเงินทั้ง 2 บญัชี ตามจ านวนที่ระบุ และส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงินของแต่ละส่วน แยกแผ่นกนั  

มาพรอ้มกับมฉก.35 ใบขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือส านักทะเบียนและประมวลผลจะด าเนินการส่งตอ่ไปยงัหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งใหด้  าเนินการต่อไป 

mailto:finhuac.hcu@gmail.com


กรุณาช าระเงินค่าธรรมเนียมและส่งเอกสารภายในวนัที่ 

ภาค1 : จ.5 – ศ.9 ก.ย. 65 

ภาค 2 (ฝึกงาน) : พฤ.10 – ศ.11 พ.ย. 65 
ภาค 2 (ทุกคณะ) : จ.20 – ศ.24 ก.พ. 66 
ภาคฤดูร้อน : จ.12– ศ.16 มิ.ย. 66 

3. รวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งเอกสารดว้ยตนเองหรือทางไปรษณียไ์ทย (งดรบัเอกสารทางขนส่ง

เอกชน) ภายในวนัทีก่  าหนดแจง้ขอส าเร็จการศึกษา (ดูจากวนัท่ีไปรษณียป์ระทบัตรา) !! ไปยงั  

“แจ้งขอส ำเรจ็กำรศึกษำ  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  18/18 ถนนเทพรตัน กม.ท่ี 18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540” 
 โดยเรียงล าดบัของเอกสารดงัน้ี   

 มฉก.35  ใบขอส าเร็จการศึกษา (พิมพจ์ากเว็บไซต ์https://reg2.hcu.ac.th) และที่อยูใ่นการส่งไปรษณีย ์ 

(เฉพาะผู้ทีช่ าระค่าจัดส่ง 100฿) 
 โครงสรา้งหลกัสูตร (ประวตัิการศึกษา) (พิมพจ์ากเว็บไซต ์https://reg2.hcu.ac.th) 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ระบุว่า “สำหรับแจ้งขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น” 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 มฉก.92 ค ารอ้งเทียบโอนรายวิชา (กรณีเทียบโอนรายวิชาในหลกัสูตรเก่าและใหม่) 

 ส าเนาผลสอบ HSK (เฉพาะสาขาวิชาที่ก าหนด) (ส่งล่าช้าได้ภายในวันประกาศผลสอบประจำภาค) 
 ส าเนาผลสอบ TOEIC (ตั้งแตร่หสั 60XXXX เป็นตน้ไป) (ส่งล่าช้าไดภ้ายในวันประกาศผลสอบประจำภาค)  
 รูปถ่ายชุดครุย(ตามจ านวนที่ระบุใน มฉก.35 เขียน รหสั นศ.-สาขา ชื่อ-นามสกุล ลงกระดาษแผ่นเล็กใสใ่นซองรูป ไม่

ควรเขียนดา้นหลงัรูปอาจจะท าใหรู้ปเลอะ) 
 ส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน “ค่าแจง้ขอส าเร็จการศึกษา” 

  ส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน “ค่าสมคัรสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่า”  

  เอกสารประกอบการขอแกไ้ขขอ้มูล(ถา้มี) 

ส่งเอกสารทั้งหมดพรอ้มกนั ดว้ยตนเองท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล เวลา 09.00-15.30น. หรือกรณีส่งไปรษณียจ์ะดูจากวนัท่ีประทบัตราส่งไปรษณีย ์

หากพน้ก าหนดดงักลา่วจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการแจง้ขอส าเรจ็การศึกษาลา่ชา้ 1,000 บาท โดยผูท่ี้แจง้จบลา่ชา้ สามารถส่งเอกสารดว้ยตนเอง 

ท่ีส านักทะเบียนและประมวลผลภายในก าหนดการแจง้ขอส าเร็จการศึกษาลา่ชา้ เวลา 09.00-15.30น. หรือทางไปรษณียไ์ทย 

หากพน้ก าหนดแจง้ฯลา่ชา้จะถือวา่ไมป่ระสงคจ์ะขอส าเรจ็การศึกษา โดยใหแ้จง้ขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถดัไป   

           ผู ้ที่แจ ้งขอส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ จะต้องแจ้งขอส าเร็จการศึกษา 

             อีกครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป ด าเนินการตามขั้นตอน ที่ 1 – 3 โดยไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียน

บณัฑิต ค่าสอบวัดความรูภ้าษาองักฤษ/คอมพิวเตอร ์และค่าขอเอกสารสภาอนุมัติอีก ใหช้ าระเฉพาะค่าธรรมเนียมการแจง้ขอ

ส าเร็จการศึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนพรอ้มยื่นเอกสาร ตามรายการขา้งตน้ และแนบ ส าเนาใบเสร็จรบัเงินค่าแจง้ขอส าเร็จ

การศึกษาดว้ย กรณีไม่มีรายวิชาลงทะเบียนแลว้ใหล้าพกัการศึกษาดว้ย 

✓ นกัศึกษาท่ีแจง้ขอส าเร็จการศึกษาแลว้ควรตรวจสอบขอ้มูลในเว็บไซต ์https://reg.hcu.ac.th ข่าวกิจกรรม เลือก Tab “ส าเร็จ

การศึกษา” ตามก าหนดการในหวัขอ้ ดังน้ี 

- ตรวจสอบรายชื่อผูแ้จง้ขอส าเร็จการศึกษา :  หากรายชื่อ/ตวัสะกดชื่อ-สกุล ไม่ถูกตอ้งใหติ้ดต่อ สทป. ด่วน พรอ้มหลกัฐาน

ทาง  graduation.hcu@gmail.com 

- ตรวจสอบรายชื่อผูมี้สิทธ์ิส าเร็จการศึกษา : ผูท่ี้มีรายชื่อใหม้ารบัเอกสารสภาอนุมติัตามวนัท่ีก าหนด   

เม่ือเกรดออกครบทุกรายวิชา !! เฉพาะ นศ. ที่ตอ้งการเอกสาร ไปสมคัรงาน หรือศึกษาตอ่ !! ก่อนท่ีจะไดร้บัเอกสารสภาอนุมติั  

สามารถขอ  Transcript ครบหลกัสูตร รูปถ่ายชุด นศ. โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบบัละ 100฿ เอกสารจะมีอายุการใชง้านแค่ภายใน

ระยะเวลาท่ีใหย้ื่นขอเอกสารเท่าน้ัน เมื่อไดร้บัฉบบัสภาอนุมติัจะไม่สามารถใชเ้อกสารน้ีได ้ใหใ้ชฉ้บบัสภาอนุมติัเท่าน้ัน 

เน่ืองจากสถานการณโ์รคระบาดในปัจจุบัน  
นักศึกษาไม่ต้องน า มฉก.35 และโครงสร้างหลักสูตร

เสนอให้อาจารยท์ีป่รึกษาลงนาม  
ทัง้นี ้เพื่อลดการสัมผัสและการติดต่อ 

https://reg2.hcu.ac.th/
https://reg2.hcu.ac.th/


นักศึกษำท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำสำมำรถ รบัเอกสำร ฉบบัสภำอนุมติั ตำมก ำหนดกำร ดงัน้ี 

ภาค1  : ศ.3 ก.พ. 66 
ภาค 2   : ศ.30 มิ.ย. 66 
ภาคฤดูร้อน : ศ.1 ก.ย. 66 

 รับเอกสารด้วยตนเอง : ให้ นศ. นำใบเสรจ็ค่าแจ้งขอสำเร็จการศึกษา หรือ บัตรประจำตัว นศ. หรือ บัตรประชาชน  
ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 

 กรณีรับเอกสารแทน :  ต้องนำใบเสร็จคา่แจ้งขอสำเรจ็การศึกษา และใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ 
ผู้มอบอำนาจ (เจ้าของเอกสาร) และผู้รับมอบอำนาจให้รับเอกสารแทนมาด้วย 

 กรณีส่งไปรษณีย์ (EMS) : หากภายหลังต้องการเปลี่ยนแปลงให้ส่งไปรษณีย์สามารถ download  
มฉก.22 คำร้องขอใบรับรอง จาก https://reg.hcu.ac.th โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100฿ 

 

เพื่อประโยชนข์องนักศึกษาควรติดตามข่าวสารทาง https://reg.hcu.ac.th  แผนกส าเร็จการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 แผนกส ำเรจ็กำรศกึษำ สทป. โทร.0-2713-8100 ต่อ 1458  graduation.hcu@gmail.com   

 

 
 

 ภาค 1 ภาค 2 ภาค ฤดูร้อน 

 ทุกคณะ เฉพาะฝึกงาน/สหกิจ ทุกคณะ ทุกคณะ 
กรอกข้อมูล (มฉก.35) ทาง  
https://reg2.hcu.ac.th จ.29 ส.ค. – ศ.2 ก.ย 65 จ.7 – พ.9 พ.ย. 65 จ.6 – ศ.10 ก.พ. 66 จ.5 – ศ.9 มิ.ย. 66 

แจ้งขอสำเร็จการศึกษา  
(ส่ง มฉก.35 ท่ีสทป 09.00 – 
15.30น./ไปรษณีย์ไทย) 

จ.5 – ศ.9 ก.ย. 65 พฤ.10 – ศ.11 พ.ย. 65 จ.20 – ศ.24 ก.พ. 66 จ.12 – ศ.16 มิ.ย. 66 

แจ้งขอสำเร็จการศึกษา 
ล่าช้าและเสียค่าปรับ* จ.12 – ศ.16 ก.ย. 65 จ.20 – ศ.24 ก.พ. 66 จ.19 – ศ.23 มิ.ย. 66 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอ 
สำเร็จการศึกษา ศ.14 ต.ค. 65 ศ.31 มี.ค. 66 ศ.7 ก.ค. 66 

วันสุดท้ายรับผลสอบ  
TOEIC HSK COM อ.20 ธ.ค. 65 ศ.31 มี.ค. 66 ศ.19 พ.ค. 66 จ.31 ก.ค. 66 

ขอ Transcript ครบหลักสูตร 
(เฉพาะผู้ที่ต้องการใช้สมัครงาน) จ.9 – ศ.13 ม.ค. 66 - จ.5 – ศ.9 มิ.ย. 66 จ.7 – ศ.11 ส.ค. 66 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สำเร็จ
การศึกษา https://reg.hcu.ac.th ศ.13 ม.ค. 66 ศ.21 เม.ย. 66 ศ.16 มิ.ย. 66 ศ.18 ส.ค. 66 

รับเอกสารสภาอนุมัติ 
(ที่สทป. 09.00-15.30น. 
/เริ่มส่งทางไปรษณีย์ไทย) 

ศ.3 ก.พ. 66 ศ.28 เม.ย. 66 ศ.30 มิ.ย. 66 ศ.1 ก.ย. 66 

 

ก ำหนดกำรแจ้งขอส ำเรจ็กำรศึกษำ 
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