




 

 

 
 

ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
เรื่อง   กําหนดการใหบรกิารสัง่จองและวัดตัวชุดครยุวิทยฐานะ 

และชุดสูทสากลนิยม แกผูที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๘ 
----------------------------------- 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม    
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ 
มกราคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบใหจัดบริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยม  แกผูที่จะสําเร็จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  ซึ่งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการใหบริการสั่งจองและวัดตัว             
ชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม  แกผูที่จะสําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป คณะวิชา/สถานที่ เวลา 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะอักษรศาสตร 

สถานที ่ บริเวณชัน้ลาง  อาคาร  ๕๐ ป   

๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

 

 คณะวิทยาศาสตร 

สถานที ่ โถงอาคารวิทยาศาสตร 1 
๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

 

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ คณะเภสัชศาสตร 

สถานที ่ หองศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา                     

กองกิจการนักศึกษา 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

 

 คณะศึกษาศาสตร 

สถานที ่ หองศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา                     

กองกิจการนักศึกษา 

๑๒.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาต ิ สาขาการจดัการโรงแรม 

สถานที่  หองโถง ชั้น ๘ ตึกสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชนั 
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

 

คณะดุริยางคศาสตร 

สถานที ่ โถงลาง  คณะดรุิยางคศาสตร 
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณะโบราณคด ี

สถานที่   โถงลาง อาคารหอประชุม วังทาพระ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.

 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สถานที่   โถงลาง อาคารหอประชุม วังทาพระ 

๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
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วัน/เดือน/ป คณะวิชา/สถานที่ เวลา 

๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

สถานที่   โถงลาง อาคารหอประชมุ วังทาพระ 

๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.

 

 คณะมัณฑนศิลป 

สถานที่   โถงลาง อาคารหอประชุม วังทาพระ 

๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถานที ่ ลานวัฒนธรรม หนาหองประชุมใหญ 

           คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ชั้น ๑ 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.

 นักศึกษาวังทาพระท่ีไปศึกษาที่พระราชวังสนามจันทร 

สถานที่  หองศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา                     

กองกิจการนักศึกษา 

๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สถานที่   ชั้น ๘  อาคารกสท. โทรคมนาคม บางรัก 

๐๙.๐๐น. – ๑๐.๐๐น. 

 

 วิทยาลัยนานาชาต ิ สาขาการออกแบบมลัติมีเดยี 

สถานที่  หองโถง ชั้น ๙  อาคารกสท. โทรคมนาคม บางรัก 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

และคณะวิทยาการจัดการ  

สถานที ่ หนาหองงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา ชัน้ ๒  

อาคารบริหาร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี

๑๑.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัย  (ปรญิญาเอก  และปริญญาโท)             

และปริญญาตรี  วังทาพระ  ตลิ่งชนั 

สถานที ่ โถงลาง อาคารหอประชุม วังทาพระ 

๑๐.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัย  (ปรญิญาเอก  และปริญญาโท) 

และปริญญาตรี พระราชวังสนามจันทร 

สถานที่   ห อ งศ รี อ รุณ  อาคาร เพ ชรรัตน -สุ วัท น า                     

กองกิจการนักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร 

๑๐.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
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อัตราคาบริการชุดครุยวิทยฐานะ  ชุดสูทสากลนิยม  และชุดเครื่องแบบปกติขาว  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

รายการ จํานวนเงิน 

๑. อัตราใหบริการชุดครุยวิทยฐานะ 
๑.๑  ระดับปริญญาตร ี

 

๑.๑.๑  ราคาเชาชุดครุยบัณฑิตมหาวทิยาลัยศิลปากรแกผูสําเร็จการศึกษา                             
ระดับปริญญาตร ี

 
๕๐๐ 

 คาประกันชุดละ ๑,๐๐๐ 
๑.๑.๒  ราคาเชาตัดชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรแกผูสําเร็จการศึกษา                        

ระดับปริญญาตร ี
 

๗๐๐ 
 คาประกันชุดละ ๑,๐๐๐ 

๑.๑.๓  ราคาตัดชุดครุยบัณฑิตมหาวทิยาลัยศิลปากรแกผูสําเร็จการศึกษา                            
ระดับปริญญาตร ี

 
๒,๐๐๐ 

๑.๒  ระดับปริญญาโท  

๑.๒.๑  ราคาเชาชุดครุยบัณฑิตมหาวทิยาลัยศิลปากรแกผูสําเร็จการศึกษา                          
ระดับปริญญาโท 

 
๖๐๐ 

คาประกันชุดละ ๑,๐๐๐ 

๑.๒.๒  ราคาเชาตัดชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรแกผูสําเร็จการศึกษา                     
ระดับปริญญาโท 

 

๑,๐๐๐ 

คาประกันชุดละ ๑,๐๐๐ 

๑.๒.๓  ราคาตัดชุดครุยบัณฑิตมหาวทิยาลัยศิลปากรแกผูสําเร็จการศึกษา              
ระดับปริญญาโท 

 

๒,๒๐๐ 

๑.๓  ระดับปริญญาเอก  

๑.๓.๑  ราคาตัดชุดครุยบัณฑิตมหาวทิยาลัยศิลปากรแกผูสําเร็จการศึกษา                            
ระดับปริญญาเอก 

 
๒,๔๐๐ 

๒.  อัตราใหบริการชุดสูทสากลนยิม และชุดเครื่องแบบปกติขาว 
๒.๑  ราคาเชาชุดเคร่ืองแบบปกติขาว 

 
๕๐๐ 

คาประกันชุดละ ๑,๐๐๐ 

๒.๒  ราคาเชาชุดสูทสากลนิยม ๕๐๐ 

คาประกันชุดละ ๑,๐๐๐ 

๒.๓  ราคาเชาตัดชุดสทูสากลนิยม ๑,๐๐๐ 

คาประกันชุดละ ๑,๐๐๐ 

๒.๔  ราคาตัดชดุสูทสากลนิยม ๒,๒๐๐ 
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รายการ จํานวนเงิน 

๓.  กรณีที่ชํารุด  จะคิดคาเสยีหายจากเงินประกันชดุ  ดังนี้ 

๓.๑  เสื้อครุย / ชุดสูทสากลนิยม / ชุดเคร่ืองแบบปกติขาว 

 

๑๐๐ 

๓.๒  ผาคลองคอ (ฮูด) ๔๐๐ 

๓.๓  สูญหายหรือเสียหายไมสามารถแกไขได ๑,๐๐๐ 

 

ทั้งนี้  ขอใหนักศึกษาชําระเงินเต็มจํานวนตามอัตราใหบริการชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม                  

หรือชุดเครื่องแบบปกติขาว  ในวันสั่งจองและวัดตัวชุดครุยฯ ตามที่กําหนดไว  สวนคาประกันชุดใหชําระ

เงินในวันที่นักศึกษารับชุด 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จะแจงวัน เวลา และสถานที่ในการรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม                   

และชุดเครื่องแบบปกติขาว  ใหทราบอีกครั้งกอนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ๑ เดือน  นักศึกษา

สามารถตรวจสอบขอมูลไดทาง http://www.kongkit.su.ac.th/ หากมีขอสงสัยโปรดติดตอกองกิจการ

นักศึกษา  พระราชวังสนามจันทร  โทรศัพท  ๐-๓๔๒๕-๓๘๔๙   วังทาพระ  โทรศัพท ๐-๒๖๒๓-๖๑๑๕-๒๒ 

ตอ ๑๑๔๖๕ 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔    มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    

 

 

(รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย) 

รองอธิการบดีฝายกิจการนกัศึกษา 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานบรกิารตัด 

และใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยมฯ 
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