
ตารางกิจกรรม 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นท่ี 25) ประจ าปีการศึกษา 2560 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นท่ี 25) ปฏิบัติดังน้ี 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึง  
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 

 
 

 รายงานตัวและช าระค่ายืนยันสิทธ์ิ1 จ านวนเงิน 25,000 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา)   

 ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ SCB Bill Payment โดยเข้าไปยัง
ระบบการช าระเงินที่ http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Acceptance/22507  
และเมื่อผู้สมัครช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านคัดเลือกฯน าเอกสารการช าระ
เงินมาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฯ เพื่อขอใบเสร็จรับเงิน  

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 
จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2560  
 
 

 
 

 

 จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนเงิน 25,000 บาท  
 ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ช าระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษผ่านระบบ SCB Bill Payment โดยเข้าไป

ยังระบบการช าระเงิน http://payment.acc.chula.ac.th/fee/student  และเมื่อผู้ผ่าน
คัดเลือกช าระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านคัดเลือกฯน าเอกสารการช าระ
เงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฯ เพื่อขอใบเสร็จรับเงิน 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป จะเรียกเก็บพร้อมกับค่าเล่าเรียน ตาม
ก าหนดการการลงทะเบียนเรียนของส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 50,000 บาท 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 
เวลา 16.30 น.  
เวลา 17.00 – 19.00 น.   
ห้อง 206 ช้ัน 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี   
เวลา 19.00 – 21.00 น. 

 วันปฐมนิเทศ และแนะน าหลักสูตร 
- ลงทะเบียน 
- ปฐมนิเทศ และแนะน าหลักสูตร 
 

 ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารช้ันใต้ดิน อาคารไชยยศสมบัติ 3 
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 

เวลา 9.00 – 16.15 น.  
ห้อง 208 ช้ัน 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส าคัญ” 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์  ทุมมานนท์  

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 
เวลา 18.00 – 21.15 น. 
ห้อง 208 ช้ัน 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การรวมธุรกิจและการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน” 
อาจารย์ ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ  

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 
เวลา 9.00 – 12.15 น. 
ห้อง 208 ช้ัน 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 

  การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ความรู้ทางการเงินส าหรับนักบัญชี”  
อ.ดร.รุ่งเกียรติ  รัตนบานช่ืน    

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 
เวลา 9.00 – 16.15 น.  
ห้อง 208 ช้ัน 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับนักบัญชี”  
อาจารย์ ดร.รัฐชัย  ศีลาเจริญ     

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560   
เวลา 9.00 – 16.15 น. 
ห้อง 208 ช้ัน 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง“สถิติท่ีส าคัญส าหรับนักบัญชี (1)” 
อาจารย์ ดร.ณัตติฤดี  เจริญรักษ์ 
  

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560   
เวลา 9.00 – 16.15 น. 
ห้อง 208 ช้ัน 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง“สถิติท่ีส าคัญส าหรับนักบัญชี (2)” 
อาจารย์ ดร.ณัตติฤดี  เจริญรักษ์ 

     
วันเสาร์ที่ 29–วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560  กิจกรรมพิเศษ และรับน้อง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 
(เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560) 

 เรียนวันอังคาร และพฤหัสบดี  เรียน เวลา 18.00 – 21.00 น. – วันเสาร์ เรียน เวลา 08.30 – 15.30 น. 
 

เวลาท าการ  :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โทรศัพท์  02 218-5740–2  
 จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00 – 17.00 น.   เสาร์   เวลา 8.00 – 16.00 น. 

 
 
 

                                                                 
1 ผู้ที่ผ ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ต้องช าระค่าใชจ้่ายทางการศึกษา ดังน้ี 

ค่ายืนยันสิทธ ิ เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท   เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกช าระค่ายนืยันสทิธิแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท  

 
เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คนืเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 
หากนิสิตช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าจะต้องเสีย ”คา่ปรับส าหรับการจา่ยค่าธรรมเนียมสาย” ดังน้ี 

 หากช าระเงินภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เสียค่าปรับ  1,000 บาท 
 หากช าระเงินภายหลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เสียค่าปรับ  2,000 บาท 

ค่าเล่าเรียน  เป็นจ านวนเงิน 23,000 บาท   

  

http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Acceptance/22507
http://payment.acc.chula.ac.th/fee/student

