
  

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การรายงานตัวของบัณฑิตทีจ่ะเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร  ประจ าปี 2560 
 

………………………… 
 

                     เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ก าหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหมายก าหนดให้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รอบแรก ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ก าหนดให้มีพิธีซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่  6 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้การรายงานตัวบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
  ข้อ 1 บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ลงทะเบียนในระบบ Online ระหว่าง
วันท่ี 1๔ ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

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

(2) บัณฑิตกรอกแบบยืนยันการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่ อ เ ข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์  http://www.kpru.ac.th 

(3) พิมพ์ใบแจง้การช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต และน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) หรือ ทีเ่คาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศไทย  
พร้อมน าเอกสารการช าระเงินมายืนยันการรายงานตัวเข้าซอ้มรบัพระราชทาน
ปริญญาบัตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) ค่าใช้จ่ายชุดครุยวิทยฐานะ ช าระเงินเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
(4.1)  ระดับปรญิญาตรี ช าระเงินจ านวน 1,000 บาท 

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

(4.2)  ระดับปรญิญาโท ช าระเงนิค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 
   จ านวน 1,400 บาท 

(4.3)  ระดับปรญิญาเอก ช าระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 
   จ านวน 1,600 บาท 
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(5) ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในการฝกึซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  
ระดับปรญิญาตร,ี ระดับปรญิญาโท และระดับปริญญาเอก ช าระเงิน  
จ านวน 2,600 บาท รายการที่จ่าย มีดงันี ้

(5.1)  ค่าด าเนินการในวันฝึกซ้อมและวันรบัพระราชทานปริญญาบัตร 
(5.2)  ค่าถ่ายภาพรูปหมูบ่ัณฑิต พร้อมกรอบหลุยส์  จ านวน  2 ภาพ 

- ภาพขนาด 12x24 นิ้ว 
- ภาพขนาด 10x17 นิ้ว 

(5.3)  ค่าอาหารกลางวัน/น้ าดื่ม ระหว่างฝึกซอ้ม 3 มื้อ อาหารว่าง 
        ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 1 มือ้ 
(5.4)  ค่าของที่ระลึก 
(5.5)  งานเลี้ยงสังสรรค์ “ราตรีศรีสกัทองฉลองบัณฑิต” 
(5.6)  ค่าคู่มือ 

ข้อ 2 บัณฑิตท่านใดไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ให้กรอก ภาวะ 
การมีงานท าตามข้อ 1 (1) และพิมพ์แบบฯ เพื่อไปติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียนหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว 

ข้อ 3 ชุดครุยวิทยฐานะที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอความร่วมมือบัณฑิตใช้ชุดครุย
วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อความถูกต้องของสีชุดครุย  

ข้อ 4 วันรายงานตัว วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บัณฑิตต้องแต่งกายชุดสุภาพ  
ห้าม สวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น การเกงยีนส์ กางเกงสามส่วน ร้องเท้าแตะ รองเท้าสาน และรองเท้า 
รัดส้น 

ข้อ 5 ในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
บัณฑิตทุกคนต้องแต่งกายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องมาฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกวัน หาก
ไม่มาฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อ 6 บัณฑิตที่ลงทะเบียนและช าระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์การเรียกเงินคืน 
ทุกกรณี หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา คุณกัญญารัตน์ ค ามี 
โทร 083 2729013 และสอบถามเรื่องการลงทะเบียนบัณฑิตได้ที่คุณอนุวัฒน์ แนไพร โทร. 087 7285401 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(รองศาสตราจารยส์ุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



ก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันท่ี 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
------------------- 

วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
 เวลา 07.00-08.00 น.   - บัณฑิตรายตัว ณ หอประชุมทปีังกรรัศมโีชติ ช้ัน 2  
        แล้วเดินข้ึนห้องประชุมช้ัน 3 
 เวลา 08.00-09.45 น.   - กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกบับัณฑิตใหม่ทกุท่าน 
        โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บญุมาก  
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 เวลา 09.45-10.15 น.   - การแต่งกายและการฝกึซ้อมของบัณฑิต 
        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
        รองอธิการบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรมและกจิการนกัศึกษา 
 เวลา 10.15-10.30 น.   - แนะน าการตรวจเช็คบัณฑิตด้วยระบบสารสนเทศ 

  ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ ช้ัน 3 
 เวลา 10.30-12.00 น.   - สาธิตการรับพระราชทานปรญิญาบัตร 

เวลา 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหาร ณ บรเิวณลานจอดรถ 
  อาคารคณะครุศาสตร ์

เวลา 13.00-17.00 น.   - บัณฑิตรายงานตัวและฝกึซ้อมกลุ่มย่อย  
               ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 เวลา 18.00-23.00 น.   - ร่วมงาน “หนึง่ความส าเรจ็ หนึ่งความภาคภูมิใจ 

  บัณฑิตใหม่ KPRU” 
       
วันอังคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 07.00-09.00 น.  - ผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกท่าน พร้อมกันเพือ่ถ่ายภาพรูป 
  รวมกับบัณฑิต  สวมชุดครุยวิทยฐานะ) ณ หอประชุม 
  ทีปังกรรัศมีโชติ ช้ัน 1 
- บัณฑิตทุกท่าน พร้อมกันเพือ่ถ่ายรูปหมูบ่ัณฑิต 
  (สวมครุยวิทยฐานะเตม็รปูแบบเหมือนรบัจริง) 
  ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ ช้ัน 1 

เวลา 09.00-12.00 น.   - ฝึกซ้อมกลุ่มย่อยแยกไปตามคณะต่างๆ 
เวลา 12.00-13.00 น.   - พักรับประทานอาหาร 

  ณ บริเวณลานจอดรถคณะครุศาสตร ์
เวลา 13.00-13.30 น. - บัณฑิตเดินแถวข้ึนหอประชุมพร้อมตรวจเครื่องแต่งกาย 

  บัณฑิต ณ หอประชุมทีปงักรรัศมโีชติ ช้ัน 1-3 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป - ฝึกซ้อมพิธีรบัพระราชทานปรญิญาบัตร (ซอ้มใหญ่)  

  ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ ช้ัน 3 
 



วันพุธท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 07.00-08.00 น.  - บัณฑิตทุกคนรายงานตัว ตั้งแถวเพื่อสกัการะพระพุทธ 

  วิธานปัญญาบดี (สวมชุดครุยวิทยฐานะเตม็รปูแบบ 
  เหมือนรบัจริง) ณ ลานพระพทุธวิธานปัญญาบด ี

เวลา 08.00-08.30 น.  - เดินแถวจากลานหน้าพระพุทธวิธานปัญญาบด ี
  ไปยังหอประชุมทปีังกรรัศมโีชติ 

เวลา 09.00-10.00 น.    - พิธีประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตดีเด่น  
  และชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ณ หอประชุม 
  ทีปังกรรัศมีโชติ ช้ัน 3 

เวลา 10.00-12.00 น.    - ฝึกซ้อมพิธีรบัพระราชทานปรญิญาบัตร (ซอ้มใหญ่)  
           ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติช้ัน 3  

เวลา 12.00-13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณลานจอดรถ 
  คณะครุศาสตร์ 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   - ฝึกซ้อมพิธีรบัพระราชทานปรญิญาบัตร (ซอ้มใหญ่) 
  ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชต ิ


