
 
    
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2565 

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

   ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไป
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 
20-27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีก าหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และมี
ก าหนดการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่23-25 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ือให้ด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจึงก าหนดให้บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2560-2562 ที่ประสงค์จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร รายงานตัวโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ข้อ 1 บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ลงทะเบียนในระบบ Online ระหว่าง
วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) บัณฑิตกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานท าทางเว็บไซต์ 
https://www.kpru.ac.th 

(2) บัณฑิตกรอกแบบยืนยันการลงทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ทางเว็บไซต์ https://www.kpru.ac.th 

(3) พิ ม พ์ ใบแจ้ งการช าระ เงิน ค่ าล งทะ เบี ยนบั ณ ฑิ ต  และน า ไปช าระ เงิน ที่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศไทย 
พร้อมน าเอกสารการช าระเงินมายืนยันการรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี, 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ช าระเงินจ านวน 2,700 บาท (ไม่รวมค่าชุดครุยวิทยฐานะ) รายการที่
จ่าย มีดังนี้ 

  รายการที่ 1 ค่าด าเนินการในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 1,300 
บาท ประกอบไปด้วย 

1. ค่าอาหารกลางวัน/น้ าดื่ม ระหว่างฝึกซ้อม 3 มื้อ อาหารว่างที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 มื้อ 

2. ค่าของที่ระลึก 
3. งานเลี้ยงสังสรรค์ “ราตรีศรีสักทองฉลองบัณฑิต” 
4. ค่าคู่มือบัณฑิต  
   

 

https://www.kpru.ac.th/
https://www.kpru.ac.th/


 
                    รายการที่ 2 ค่าถ่ายภาพรูปหมู่บัณฑิต พร้อมกรอบหลุยส์ จ านวน 2 ภาพ จ านวน 1,400 บาท 
ประกอบไปด้วย 

- ภาพขนาด 12 x 24-28 นิ้ว 
- ภาพขนาด 12 x 18 นิ้ว 

  ค่าใช้จ่ายชุดครุยวิทยฐานะ ช าระเงินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
    1. ระดับปริญญาตรี  

        1.1 ช าระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1,000 บาท  
        1.2 ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 1,000 

บาท (ค่าเช่า 500 บาท ค่าประกันชุด 400 บาท และเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 100 บาท)   
     2. ระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต) 

        2.1 ช าระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ จ านวนเงิน 1,300 บาท 
    3. ระดับปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) 

         3.1 ช าระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ จ านวนเงิน 1,600 บาท 
     4. บัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับฝ่ายจัดหารายได้ และช าระเงินแล้วไม่ต้อง
ลงทะเบียนจองชุดครุยซ้ า 
 ข้อ 3 บัณฑิตท่านใดไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้กรอกภาวะการมีงานท า
ตามข้อ (1) และพิมพ์แบบฯ เพ่ือไปติดต่อขอรับใบพระราชทานปริญญาบัตร ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว 
 ข้อ 4 ก าหนดการวันฝึกซ้อมพร้อมรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะแจ้ง
บัณฑิตทราบทันทีที่ได้รับหมายก าหนดการจากทางส านักพระราชวัง โดยให้บัณฑิตติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์  
https://www.kpru.ac.th  
 ข้อ 5 ชุดครุยวิทยฐานะที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือให้การแต่งกายเป็นไปตาม
ระเบียบของการ  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตใช้ชุดครุยถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชุดให้บัณฑิตได้สั่งจอง ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
โดยบัณฑิตสามารถติดต่อได้ที่ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
  ข้อ 6 บัณฑิตที่ลงทะเบียนและช าระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การเรียกเงินคืนทุกกรณี 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา คุณกัญญารัตน์ ค ามี โทร. 08 
3272 9013 สอบถามเรื่องการลงทะเบียนบัณฑิตได้ที่ คุณอนุวัฒน์ แนไพร โทร. 08 7728 5401 และ
สอบถามเรื่องชุดครุยได้ท่ี คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 06 4562 6328 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
               

ประกาศ ณ วันที่ 21   กันยายน  พ.ศ.  2565 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

21   กันยายน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6dSiKb9t6us3hnM8rZi 

https://www.kpru.ac.th/

