ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตสาหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

********************
อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตงานซ้อมและ
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้
กาหนดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิตงานซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา
2559 – 2560 นั้ น เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
ที่ผ่านมา เป็นผลให้บัณฑิตส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือบัณฑิต
ที่ได้รับผลกระทบ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลั ย จึ งพิจ ารณาปรับลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิต งานซ้อมและการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560 สาหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ที่
1
2
3
4

จานวนเงิน
เดิม
ค่าลงทะเบียนรับปริญญาบัตร
250
ค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
210
ชุดครุยปริญญาทุกสาขา
- ค่าเช่าพร้อมเข็มวิทยฐานะ 600 บาท
1,100
- ค่าประกัน ชุดละ 500 บาท (ได้รับคืนหลังส่งคืนชุดครุย)
ชุดสูท (สีกรมท่าเข้ม)
1,000
รายการ

5 การจองถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ขนาด 12”x 24” อเดมโก้กรอบทอง
6 การบริการรถ–รับส่งบัณฑิตค่าไปร่วมพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ.เชียงใหม่ จานวน 2 คืน
- อัตราค่าบริการรถปรับอากาศชั้น 1 จ.น่าน
- อัตราค่าบริการรถปรับอากาศชั้น 1 จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์
(ราคานี้ คือ ค่าที่พัก, ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งสวัสดิการอาหาร
และเครื่องดื่มบนรถ)
หมายเหตุ สาหรับค่าเช่ารถ มหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้

จานวนเงิน
จ่ายจริง
250
210

ชาระทุกคน
ชาระทุกคน

1,100

ชาระทุกคน

1,000

เฉพาะ
บัณฑิต ชาย

750

500

2,300
2,100

1,000

หมายเหตุ

แนวปฏิบัติ...

-2แนวปฏิบัติสาหรับบัณฑิต
1. บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ลงทะเบียนและ
ชาระค่าธรรมเนียม ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
2. บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ลงทะเบียน
ทางเว็บไซต์ http://sdd.uru.ac.th/bandit และชาระเงิน ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
อนึ่ง บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่และได้ ชาระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเบิกเงินส่วนต่างคืนให้บัณฑิตในวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลารางทุ่งกะโล่ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แบบลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(สาหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ชาระเงินในระบบลงทะเบียน)
*******************************
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้าพเจ้า
รหัสประจาตัวนักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่ได้รับปริญญาสาขา
ลาดับปริญญา
ประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดาเนินการ
 แจ้งความประสงค์เข้ารับในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ชาระเงิน
 แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ชาระเงิน
รายการค่าธรรมเนียม
 ค่าลงทะเบียนรับปริญญาบัตร
 ค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 ค่าเช่าและค่าประกันชุดครุย
 ค่าชุดสูท (สีกรมท่าเข้ม) (สาหรับบัณฑิตชายเท่านั้น)
 ค่ารูปหมู่บัณฑิต ขนาด 12”x 24” อเดมโก้กรอบทอง
 ค่าบริการรถ–รับส่งบัณฑิต ณ จ.เชียงใหม่ จานวน 3 วัน 2 คืน

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน

250
210
1,100
1,000
500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แนวปฏิบัติ
1. ให้บัณฑิตเลือกรายการตามความประสงค์และรวมเงิน
2. ให้บัณฑิตโอนเงินค่าธรรมเนียม ตามจานวนเงินข้างต้น มาที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี เงินลงทะเบียนรับปริญญา เลขที่ 679-8-31270-5
3. ให้บัณฑิตส่งแบบลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน (หากโอนผ่าน Mobile Banking
ให้ แ นบสลิ ป การโอนเงิ น ) ไปยั ง กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ทั้ ง นี้ ภายในวั น ที่
18 พฤศจิกายน 2563

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
53000

แบบลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(สาหรับบัณฑิตที่ชาระเงินในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
*******************************
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้าพเจ้า
รหัสประจาตัวนักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่ได้รับปริญญาสาขา
ลาดับปริญญา
ประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยได้ ด าเนิ น การแจ้ ง ความประสงค์ ไ ม่ เ ข้ า รั บ ในระบบและช าระเงิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่อวันที่
รายการค่าธรรมเนียม
 ค่าลงทะเบียนรับปริญญาบัตร
 ค่าเช่าและค่าประกันชุดครุย ***
 ค่าชุดสูท (สีกรมท่าเข้ม) (สาหรับบัณฑิตชายเท่านั้น)
 ค่ารูปหมู่บัณฑิต ขนาด 12”x 24” อเดมโก้กรอบทอง
 ค่าบริการรถ–รับส่งบัณฑิต ณ จ.เชียงใหม่ จานวน 3 วัน 2 คืน

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน

250
1,100
1,000
500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ *** หากบัณฑิตชาระค่าเช่าและค่าประกันชุดครุยเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องชาระรายการนี้
แนวปฏิบัติ
1. ให้บัณฑิตเลือกรายการตามความประสงค์และรวมเงิน
2. ให้บัณฑิตโอนเงินค่าธรรมเนียม ตามจานวนเงินข้างต้น มาที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี เงินลงทะเบียนรับปริญญา เลขที่ 679-8-31270-5
3. ให้บัณฑิตส่งแบบลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน (หากโอนผ่าน Mobile Banking
ให้ แ นบสลิ ป การโอนเงิ น ) ไปยั ง กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ทั้ ง นี้ ภายในวั น ที่
18 พฤศจิกายน 2563

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
53000

