
 

    
          คำแนะนำการส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ 

 
 
เรียน บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน 
 

มหาวิทยาลัยกำหนด ให้บัณฑิต มหาบัณฑิตส่งคืนครุยวิทยฐานะ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันเสาร์ที่  22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต ไม่ประสงค์คืนชุดครุยวิทย
ฐานะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าประกันฯ แต่ประการใด  ทั้งนี้ การส่งคืนครุยวิทยฐานะดำเนินการได้  2 แบบ ดังนี้ 

 
แบบที ่  ส่งคืนด้วยตนเอง หรอื ผู้รับมอบแทน   
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์, อาทิตย์  ได้ที่ 
 วิทยาเขตพัฒนาการ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   
 วิทยาเขตร่มเกล้า ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ อาคารเกษมนครา (ด้านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น)   

เอกสารหลักฐานที่นำมาแสดง 
1. สำเนาบัตรประชาชนของบัณฑิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน     1 ฉบับ 
กรณีบุคคลอ่ืนดำเนินการแทน ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ 
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน     1 ฉบับ 
3. หนังสือมอบอำนาจ ที่ลงลายมือทั้งสองฝ่าย   จำนวน     1 ฉบับ 
 

        สิทธิที่ท่านได้รับ  เมื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต ส่งคืนครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะตามกำหนดวันเวลาประกาศ
ทีแ่จ้งทราบแล้ว  (ยกเว้น ระดับปริญญาเอก  ได้ตัดเป็นชุดตัดเฉพาะคน ไม่ต้องส่งคืน)  ท่านจะได้รับเงินคืน ดังนี้ 

1. รับเงินค่าประกันชุดครุยวิทยฐานะ (เฉพาะปริญญาตรี จำนวน 2,000 บาท และปริญญาโท จำนวน 
4,500 บาท) โดยไม่มีความชำรุดเสียหาย ฉีกขาดใดๆ แก่ครุยวิทยฐานะ 
 

ความสมบรูณ์ครุยวิทยฐานะ ต้องมสีิ่งต่อไปนี้ครบถ้วน ดังนี้ 
1. เข็มวิทยฐานะ 1 คู่  (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับคู่ละ 200 บาท)  
2. ปกเสื้อครุยปริญญา 1 ชิ้น (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับชิ้นละ 500 บาท)  
3. ชุดครุย 1 ชุด   (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับชุดละ 2,000 / 4,500 บาท)  
4. ถุงใส่ครยุฯ 1 ถุง  (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับถุงละ 50 บาท)  
5. ไม้แขวนครุย 1 อัน  (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับอันละ 10 บาท)  
 

2. รับค่าประกันความเสียหายแรกเข้าศึกษา (ถ้ามี) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี  
โท เอก)  โดยไม่มีบันทึกความเสียหายไว้กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแต่ประการใด 



 
แบบที ่  กรณสี่งคืนทางพัสดุไปรษณีย์ไทย   

เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ สำนักงาน
ไปรษณีย์ไทยทุกแห่ง โดย ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย  ซ่ึงท่านต้อง 

1. จัดพมิพ์สำเนาใบนำส่งคืน  ดาวน์โหลดได้จาก www.kbu.ac.th หัวข้อ “พิธีประสาทปริญญา” (อยูเ่มนู
ด้านล่างของ Website ) และเขียนระบุข้อมูลบัณฑิตเจ้าของครุยวิทยฐานะ ได้แก่ ชื่อ-สกุล  คณะวิชา 
ชื่อธนาคาร เลขท่ีบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินแก่ท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบข้อมูลส่งคืนครุยวทิยฐานะ 

ชื่อ (นาย นาง นางสาว) ................................................. นามสกุล.............................................. 

ระดับ    ปริญญาตรี  คณะวิชา................................................................... 
  ปริญญาโท  หลักสูตร................................................................... 
การตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ชุดครุยวิทยฐานะ ได้แก่ 

1. เข็มวิทยฐานะ 1 คู่   ครบ 2 อัน   มี 1 อัน   ไม่มี 

2. ปกเสื้อครุยปริญญา 1 ชิ้น  สภาพดี   ชำรุด  ไม่มี 

3. ชุดเสื้อครุย 1 ชุด   สภาพดี   ชำรุด  ไมมี่ 

4. ถุงใส่ครุยฯ 1 ถุง   สภาพดี   ชำรุด  ไม่มี 

5. ไม้แขวนครุย 1 อัน   มี   ไม่มี 

รายละเอียดประกอบการโอนเงิน 
          สำเนาบัตรประชาชน (ขีดคร่อม “ใช้เพื่อการโอนเงินประกันฯ ของ มกบ.”)    
          ธนาคาร....................................................... สาขา ................................................. 
ชื่อเจ้าของบัญชี .............................................. เลขท่ีบัญชี …………………….………………………… 

หมายเหตุ :  กรณีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางจากการโอนเงิน
ตามอัตราของธนาคารในการดังกล่าว ผู้รับโอนเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

                                              ลงชื่อ.................................................... บัณฑิตผู้ส่ง 
 

การตรวจรับคืนของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
 สภาพสมบูรณ์ดี   ชำรุด เสียหาย ฉีกขาด ตามข้อ .................................. 

                            ลงชื่อ.................................................... กรรมการตรวจสอบ 

ระบวัุนที่รับพัสดุตรวจสอบ วัน............ / ................. / ..................... 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลยัฯ ถือวันประทับตราไปรษณยี์เป็นวันสุดท้าย 

http://www.kbu.ac.th/


2. วิธีการบรรจุส่งครุยวิทยฐานะลงกล่องพัสดุไปรษณีย์   
 

ให้จัดพับชุดครุยวิทยฐานะ และติดเข็มวิทยฐานะที่แถบหน้าเสื้อครุยทั้ง 2 อัน และใส่ลงถุงชุดครุยวิทยฐานะ
ร้านโชติพันธ์  แล้วพับให้ได้ขนาดกับกล่องพัสดุไปรษณีย์ และไม้แขวนเสื้อถอดบรรจุอยู่ในกล่องด้วย  ขนาดใหญ่ 30 x 
45 x 22 นิ้ว (ฉ)  ราคากล่องประมาณ 32-40 บาท และ/หรือ ระบบบริการส่งไปรษณีย์ไทยแบบอ่ืนที่รับประกันความ
เสียหายและสูญหายที่ชัดเจน 

   กรณีมีความเสียหาย และขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะดำเนินปรับ ดังนี้   
1. เขม็วิทยฐานะ 1 คู่  (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับคู่ละ 200 บาท)  
2. ปกเสื้อครุยปริญญา 1 ชิ้น (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับชิ้นละ 500 บาท)  
3. ชุดครุย 1 ชุด   (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับชุดละ 2,000 / 4,500 บาท)  
4. ถุงใส่ครุยฯ 1 ถุง  (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับถุงละ 50 บาท)  
5. ไม้แขวนครุย 1 อัน  (สูญหาย หรือ ชำรุด ปรับอันละ 10 บาท)  
 
3. ใช้กล่องบรรจุพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ พร้อมแบบบันทึกข้อมูลส่งคืนครุยวิทยฐานะ (ข้อ 1) และปิดผนึก จ่า

หน้าส่งถึงหน่วยงาน คือ กองการเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยตัดที่อยู่ตามข้างล่างนี้ ปิดกล่องได้เลย   

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โปรดส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับกล่องพัสดุไปรษณีย์แล้ว จะมี

กรรมการ จำนวน 2-3 คน ตรวจคุณภาพรับชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และไม่มีบันทึกความเสียหายแต่ประการใด ๆ  

5. ภายหลังการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำเนินการโอนเงินให้บัณฑิต
ตามหลักฐานแจ้งความประสงค์ในข้อ 1 ภายใน 5 วันหลังกรรมการทำการตรวจสอบแล้ว  

 
……………………………………………………… 

 
 

 
กรุณาส่ง  
  กองการเงิน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
  1761  ซอยพัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ 
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
  กรุงเทพมหานคร 
  10250      
 

 
(งานคืนชุดครุยวิทยฐานะ โทร.02-320-2777 ต่อ 1410 และ 1411) 

 
 
 


	กรณีบุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้
	สิทธิที่ท่านได้รับ  เมื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต ส่งคืนครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะตามกำหนดวันเวลาประกาศที่แจ้งทราบแล้ว  (ยกเว้น ระดับปริญญาเอก  ได้ตัดเป็นชุดตัดเฉพาะคน ไม่ต้องส่งคืน)  ท่านจะได้รับเงินคืน ดังนี้

