ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2560-2562
1. ลงทะเบียนเมื่อไหร่ อย่างไร
: ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ และ
ชาระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จากัด (สามารถชาระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ) โดยต้อง
ดาเนินการระหว่างวันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
2. ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง
: ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรายการจองที่บัณฑิตเลือก
โดยค่าใช้จ่ายมีดังนี้
บัณฑิตที่เข้ารับ
1. ค่าลงทะเบียน (ชาระทุกคน)
2. ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (ชาระทุกคน)
3. ค่าชุดครุย (กรณีสั่งซื้อ)
4. ค่ารูปหมู่ (กรณีสั่งจอง)
5. ค่ารถรับ-ส่ง พร้อมที่พัก (กรณีสั่งจอง)
- ขึ้นที่ อุตรดิตถ์/แพร่ คนละ
- ขึ้นที่ น่าน คนละ

400 บาท
150 บาท
1,200 บาท
750 บาท
1,700 บาท
1,800 บาท

บัณฑิตที่ไม่เข้ารับ
1. ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (ชาระทุกคน)
2. ค่าชุดครุย (กรณีสั่งซื้อ)
3. ค่ารูปหมู่ (กรณีสั่งจอง)
4. ค่าจัดส่งปริญญาบัตร

150 บาท
1,200 บาท
750 บาท
100 บาท

(กรณีประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์)
(หากขอรับด้วยตนเองไม่ต้องชาระ)

3. ไม่เข้ารับต้องรายงานตัวหรือไม่
: รายงานตัวในระบบเช่นกัน โดยระบุความประสงค์ว่า “ไม่เข้ารับ” เนื่องจาก
บัณฑิตต้องชาระค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า เป็นเงิน 150 บาททุกคน
4. ไม่เข้ารับที่เชียงใหม่ ต้องเข้าฝึกซ้อมหรือไม่ ไปถ่ายรูปหมู่ได้หรือไม่ จองครุยได้
หรือไม่
: ไม่เข้ารับที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต้องเข้าฝึกซ้อม แต่สามารถสั่งซื้อชุดครุยและสั่ง
จองรูปหมู่บัณฑิตได้ โดยสามารถดาเนินการในระบบลงทะเบียนรับปริญญา
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5. ไม่เข้ารับที่เชียงใหม่ จะขอเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ได้หรือไม่
: ไม่ อ นุ ญ าต เนื่ อ งจากการฝึ ก ซ้ อ มในแต่ ล ะรอบมหาวิ ท ยาลั ย จะเก็ บ ข้ อ มู ล
การฝึกซ้อมของบัณฑิตแต่ละคน หากมีจานวนชั่วโมงการฝึกซ้อมไม่ครบ จะถู กตัดสิทธิ์ใน
การเข้ารับพระราชทาปริญญาบัตร หากมีบัณฑิตที่ไม่เข้ารับมาเข้าร่วมฝึกซ้อมจะทาให้
ระบบการตรวจสอบข้อมูลคลาดเคลื่อนได้
6. สามารถสั่งตัดชุดครุยกับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
: การสั่งชุดครุยกับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นการสั่ง ซื้อ (ตัด) ชุดครุยเท่านั้น ไม่มี
บริการให้เช่า โดยให้บัณฑิตแจ้งขนาดชุดครุยตามสัดส่วนในระบบลงทะเบียนรับปริญญา
ทั้งนี้ บัณฑิตที่สั่งซื้อชุดครุยกับมหาวิทาลัย จะได้รับชุดครุยทางไปรษณีย์ โดยจะ
เริ่มจัดส่งประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2565
7. การวัดตัวชุดครุยทาอย่างไร
: การสั่งชุดครุย ให้บัณฑิตระบุข้อมูลสัดส่วน ได้แก่ ส่วนสูง (ซม.) น้าหนัก (กก.)
รอบอก (นิ้ว) และระบุขนาด (size) ชุดครุยตามสัดส่วน ดังนี้

SIZE
38
39
40
41
42
43
44

บัณฑิตหญิง
สัดส่วน
สูง (ซม.) อก (นิ้ว)
145-147
30-37
148-150
30-37
151-153
30-37
154-156
30-37
157-158
30-37
159-162
30-37
163-165
35-38

SIZE
44
45
46
47
48
49
50
52

บัณฑิตชาย
สัดส่วน
สูง (ซม.) อก (นิ้ว)
163-165
35-38
166-167
35-42
168-170
35-42
171-175
35-42
176-178
35-42
179-180
35-42
181-183
35-42
185-187
35-42

กรณี ไม่มีขนาดตามที่ต้องการให้บัณฑิตเลือก “ระบุขนาด”
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8. ต้องสั่งชุดครุยกับมหาวิทยาลัยทุกคนหรือไม่
: มหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนดให้บัณฑิตต้องสั่งซื้อชุดครุยกับมหาวิทยาลัยทุกคนค่ะ
บัณฑิตสามารถสั่งตัดหรือจัดหาชุดครุยด้วยตนเองได้ แต่ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
9. ไม่เข้ารับต้องไปรับปริญญาบัตรด้วยตนเองใช่หรือไม่ มีจัดส่งหรือไม่
: มหาวิทยาลัยมีบริการจัดส่งปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยมีค่าจัดส่ง เป็นเงิน 100 บาท ซึ่งบัณฑิตสามารถแจ้งข้อมูลการจัดส่ง
ปริญญาบัตรในระบบลงทะเบียนรับปริญญา
ส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ที่ ป ระสงค์ จ ะมารั บ ปริ ญ ญาบั ต รด้ ว ยตนเอง ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ให้ติดต่อรับปริญญาบัตร ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ ในวันและ
เวลาราชการเท่านั้น โดยสามารถติดต่อรับปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566
เป็นต้นไป (ทั้งนี้ ภายใน 90 วันนับจากวันพระราชทานปริญญาบัตร มิเช่นนั้นจะต้องเสีย
ค่ารักษาปริญญาบัตร)
10. การจองรูปขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (รูปเดี่ยว) ทาอย่างไร ราคา
เท่าไหร่
: การจองรูปเดี่ยว ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตต้องทาการจอง
รูปในวันรั บจริ งที่ ด้า นหน้า หอประชุม ทีปังกรรั ศมี โชติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ (จะมีจุดรับจองสาหรับบริการบัณฑิต)
สาหรับราคา เนื่องจากร้านถ่ายรูป เป็นร้านจากส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจึงยังไม่
ทราบค่าใช้จ่าย หากได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลให้บัณฑิต
ทราบอีกครั้ง
11. เป็นพนักงานราชการ / ครูเอกชน สามารถแต่งชุดปกติขาวได้หรือไม่
: หากหน่วยงานมีการกาหนดหรือได้รับอนุญาตให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติ
ขาวได้ สามารถแต่ งกายด้ วยชุด ปกติ ขาวได้ ทั้ งนี้ ให้ ปฏิ บัติ ตามข้อ กาหนดด้า นการ
แต่งกายตามที่หน่วยงานกาหนด (เครื่องหมาย)
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12. การจองรถรับ-ส่งและที่พัก สามารถจับคู่เองได้หรือไม่
: หากบัณฑิตประสงค์จะพักคู่กับเพื่อน ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนจอง เช่น A จะ
พักกับ B โดยเลือกให้ A เป็นคนจอง
ให้ A จองรถโดยระบุจานวนผู้จองเป็น 2 คน และระบุชื่อ B เป็นผู้ติดตาม เพียง
เท่านี้ระบบจะจับคู่ให้ A กับ B พักด้วยกัน ขึ้นรถคันเดียวกัน (B ไม่ต้องจองรถในระบบ)
ทั้งนี้ ทั้ง A และ B ต้องขึ้นรถที่จังหวัดเดียวกัน
13. มหาวิทยาลัยมีจาหน่ายเครื่องแบบบัณฑิตหรือไม่
: ในวันฝึ กซ้อม (วันที่ 19-21 ธ.ค. 65) มหาวิท ยาลั ยจะมี จาหน่ายเครื่อ งแบบ
บัณฑิต ดังนี้
บัณฑิตหญิง
บัณฑิตชาย
เสื้อเชิ้ต
เสื้อเชิ้ต
กระดุม
เน็กไท
เข็มขัด+หัวเข็มขัด
เข็มขัด+หัวเข็มขัด
รองเท้า
รองเท้า
ถุงน่อง
ถุงเท้า
กระโปรงสีกรมท่าเข้ม
14. มีชุดสูทบริการหรือไม่
: ชุดสูทสาหรับบัณฑิตชาย มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานกับร้านเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับบัณฑิต หากได้ข้อมูลที่ชัดเจนจะแจ้งให้บัณฑิตทราบอีกครั้ง
15. มหาวิทยาลัยมีบริการช่างแต่งหน้าทาผมหรือไม่
: มหาวิทยาลัยไม่มีบริการช่างแต่งหน้าทาผม แต่บัณฑิตสามารถจองช่างแต่งหน้า
และทาผมด้วยตนเองได้
บัณฑิตที่จองรถรับ -ส่งและที่พักกับมหาวิทยาลัย ให้นัดหมายช่างแต่งหน้าและ
ทาผมด้วยตนเอง (ที่พักบัณฑิตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) โดยต้องแต่งหน้าทาผมให้เสร็จทัน
กาหนดการออกเดินทางจากโรงแรม
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ติดต่อสอบถาม
กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-416601-20 ต่อ 1665 (ในวันและเวลาทาการ)
โทรศัพท์มือถือ 089-9617465 (ในวันและเวลาทาการ)
เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพระราชทานปริญญาบัตร

