
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง   การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี 2558 

 

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

 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์  
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ประจ าปี 2558 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหมายก าหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่  
22 ตุลาคม 2558 รอบแรก ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2558  
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้การรายงานตัว
บัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 ข้อ 1 บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ลงทะเบียนในระบบ Online ระหว่าง
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558  โดยมีข้ันตอนดังนี้  

(1) บัณฑิตกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานท าทางเว็บไซต์  
http:www.kpru.ac.th   

(2) บัณฑิตกรอกแบบยืนยันการลงทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์ http:www.kpru.ac.th   

(3) พิมพ์ใบแจง้การช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต และน าไปช าระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
ทั่วประเทศ  พร้อมน าเอกสารการช าระเงินมายืนยันการรายงานตัว 
เขา้ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) ค่าใช้จ่ายชุดครุยวิทยฐานะ ช าระเงินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับปริญญาตรี ช าระเงินจ านวน 980 บาท  

(ค่าเช่า 500 บาท/ ค่ามัดจ า 400 บาท/ เข็มตรามหาวิทยาลัยฯ  
80 บาท) 

2. ระดับปริญญาโท ช าระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน  1,280 บาท  

3. ระดับปริญญาเอก ช าระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน  1,480 บาท 
 
               /(5) ค่าใช้จ่าย... 
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(5) ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ช าระเงิน 
จ านวน 2,600 บาท (ไม่รวมชุดครุยวิทยฐานะ)  รายการทีจ่่าย มีดังนี ้ 

 1. ค่าด าเนินการในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  2. ค่าถ่ายรูปหมู่บัณฑิต พร้อมกรอบหลุยส์จ านวน  2 ภาพ 

       - ภาพขนาด 12x24 นิ้ว 
       - ภาพขนาด 10x17 นิ้ว 

           3. ค่าอาหารกลางวัน/น้ าดื่ม ระหว่างฝึกซ้อม 3 มื้อ อาหารว่าง  
    ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 มื้อ 

                                          4. ค่าของที่ระลึก  
             5. งานเลี้ยงสังสรรค์ “ราตรีศรีสักทองฉลองบัณฑิต” 
                       6. ค่าคู่มือ   
 ข้อ 2 บัณฑิตท่านใดไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้กรอกภาวะการมีงานท า 
ตามข้อ (1) และพิมพ์แบบฯ เพื่อไปติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
หลังเสร็จจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว 
 ข้อ 3 ชุดครุยวิทยฐานะที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอความร่วมมือบัณฑิตใช้ชุดครุย
วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือความถูกต้องของสีชุดครุย ในกรณีบัณฑิตมีชุดครุยอยู่แล้ว 
ให้บัณฑิตน าชุดครุยมาตรวจสอบความถูกต้องของแถบสีตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ระหว่างวันที่  
1-31 กรกฎาคม 2558  ณ  กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์  หากชุดครุยไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  
“ไม่อนุญาตให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” 
 ข้อ 4 ในวันรายงานตัว วันอาทิตยท์ี่ 18 ตุลาคม 2558 บัณฑิตต้องแต่งกายชุดสุภาพ ห้าม 
สวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น การเกงยีนส์ กางเกงสามส่วน  รองเท้าแตะ รองเท้าสาน และรองเท้า 
รัดส้น   
 ข้อ 5 ในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2558  บัณฑิต 
ทุกคนต้องแต่งกายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และต้องมาฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกวัน  
หากไม่มาฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
          /ข้อ 6... 
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 ข้อ 6 บัณฑิตที่ลงทะเบียนและช าระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การเรียกเงินคืนทุกกรณี   
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์หมายเลข  
0 5570  6517/ 09 1843  8805  และสอบถามเรื่องชุดครุยได้ที ่คุณพิชญนันท์  ดอนไพรวัลย์  
โทร. 09 1839 5469  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ   ณ   วันที่  19  มิถุนายน   พ.ศ. 2558 
 
 

 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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