ที่ อว 0643.02 / ว 3315

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
4 สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง

การรับพระราชทานปริญญาบัตร

เรียน

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
ด้ ว ยสำนั ก ราชเลขาธิ ก าร ได้ ก ำหนดวั น พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ บ ั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ดังนี้
1. ขั้นตอนการดำเนินการ
1.1 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) แล้ว จึงสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินที่
กองคลังให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ก่อนดำเนินการในข้อที่ 1.2
1.2 การแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- ให้ บ ั ณ ฑิ ต แจ้ ง ความประสงค์ เ ข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ผ่ า น
Application BSRU APP ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 สิงหาคม 2565 และต้องเตรียมไฟล์ภาพถ่าย
สวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1 นิ้ว เพื่อ Upload เข้าสู่ระบบ BSRU APP พร้อมชำระค่ารายงาน
ตัวบัณฑิต จำนวน 900 บาท
- บั ณ ฑิ ต ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ภาวะการมี ง านทำของบั ณ ฑิ ต ผ่ า นเว็ บ ไซต์
http://job.bsru.ac.th
- บัณฑิตที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ และประสงค์จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในรอบถัดไป ให้มายื่นคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิท ธิ์ในการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องมารับปริญญาบัตรภายใน 3 เดือน
หลังวันพระราชทานปริญญาบัตร (ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับการขอรับใบปริญญาบัตรชุดละ 500.- บาท
2. กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต
- กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2565
- กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565
บัณฑิตจะต้องมาตรงตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว หากขาดวันใดวัน
หนึ่งจะถูกคัดชื่อออก และในวันฝึกซ้อมบัณฑิตทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ และบัณฑิตหญิงห้าม
สวมกางเกง

๒

3. การแต่งกาย
3.1 บัณฑิตหญิง
1) ให้แต่งเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย คือ กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ เนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย
ความยาวกระโปรงคลุมเข่า ไม่ใช้กระโปรงพลีท หรือผ้ายืด เสื้อสีขาวเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย คอปกเชิ้ต เจาะรังดุม
ติดกระดุมเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
2) ไม่ไว้เล็บ ไม่ทาเล็บ และสวมเครื่องประดับใดๆ
3) สวมถุงน่องสีเนื้อ ห้ามสวมสีอื่น และควรเป็นชนิดกางเกงเต็มตัว
4) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
5) ผู้ที่เป็นข้าราชการ หากจะแต่งเครื่องแบบ ให้ใช้เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
6) สวมครุยวิทยฐานะตามแบบ และสีที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ความยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
7) ทรงผมให้รวบ หรือเกล้าเก็บให้เรียบร้อย
3.2 บัณฑิตชาย
1) ไว้ผมทรงสุภาพแบบรองทรง ไม่ไว้หนวดเครา
2) แต่งกายชุดสากลทรงสุภาพ สีกรมท่าเข้ม ไม่มีลวดลาย
3) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย
4) ผูกเนคไทสีกรมท่าที่มีตรามหาวิทยาลัย
5) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
6) ผู้ที่เป็นข้าราชการ หากจะแต่งเครื่องแบบ ให้ใช้เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

7) สวมครุยวิทยฐานะตามแบบ และสีที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ความยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
เครื่องแบบสำหรับบัณฑิต บัณฑิตที่มีความประสงค์จะซื้อเครื่องแบบบัณฑิต ทั้งชายและหญิงที่ถูกระเบียบ
ให้ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ฝ่ายชุดครุย อาคาร 11 ชั้น 1 โทร. 0–2473-7000 ต่อ 1200 หรือสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://link.bsru.ac.th/g38
ในวันฝึกซ้อม บัณฑิตจะได้รับคูปองอาหารกลางวันแจกคนละ 1 ชุด (3 วัน) โดยสามารถใช้คูปองแลก
ซื้ออาหารได้บริเวณที่มหาวิทยาลัย จัดไว้ให้
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอให้บัณฑิตเตรียมและดำเนินการตามกำหนดข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวบัณฑิต ประกอบด้วย ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าตลอดชีพ ค่าของที่ระลึกสมาคม
ค่าอาหารกลางวัน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙0๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
- บัณฑิตสามารถศึกษาวิธีการดาวน์โหลด และลงทะเบียนใช้งาน Application BSRU APP ได้ที่เว็บไซต์
http://sa.bsru.ac.th
- ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
ผ่านทางเว็บไซต์ https://sa.bsru.ac.th หรือเพจ https://www.facebook.com/bsrunews
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0–2473-7000 ต่อ 1710, 1717 (สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร)
สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 0–2473-7000 ต่อ 1300, 1301 (สำหรับข้อสงสัยในรายละเอียดเกี่ยวกับการซ้อม
และการแต่งกายเข้ารับปริญญา)

ตารางกำหนดการ
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562
กลุ่มที่ 1 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2565
กลุ่มที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มที่

วัน/เดือน/ปี

วุฒิการศึกษา

สถานที่ซ้อม/รับจริง

กลุ่มที่ 1
(รอบแรก)

ซ้อมย่อย
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 – 16.30 น.

วท.บ.
นศ.บ.
บธ.บ.
ศ.บ.

ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4

บช.บ.
ส.บ.
ศป.บ.
อส.บ.
พท.บ.
ทล.บ.
วศ.บ.
วท.บ.
นศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ศ.บ.
บช.บ.
ส.บ.
ศป.บ.
อส.บ.
พท.บ.
ทล.บ.
วศ.บ.

ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4

ซ้อมใหญ่
วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 –17.00 น.

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 4 กันยายน 2565 รอบแรก

ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง
อาคาร 30 ชั้น 1

โรงละครศรีสุริยวงศ์
ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4
เช้า เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4
บ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ หอประชุมสิริวรปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กลุ่มที่

วัน/เดือน/ปี

วุฒิการศึกษา

สถานที่ซ้อม/รับจริง

กลุ่มที่ 2
(รอบสอง)

ซ้อมย่อย
วันที่ 31 สิงหาคม ถึง
1 กันยายน 2565
เวลา 08.00 – 16.30 น.

ค.บ.

ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง
อาคาร 30 ชั้น 1
ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4

ค.บ.
ศศ.บ.
น.บ.
รป.บ.
ค.บ.

ซ้อมใหญ่
วันที่ 2 กันยายน 2565
เวลา 08.00 –17.00 น.

ซ้อมย่อย
วันที่ 1 กันยายน 2565
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ซ้อมใหญ่
วันที่ 2 กันยายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 4 กันยายน 2565 รอบสอง

ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4
โรงละครศรีสุริยวงศ์
ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4
เช้า เวลา 08.00 น – 12.00 น.

ค.บ.
ศศ.บ.
น.บ.
รป.บ.

ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4
บ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น.

ป.โท

ณ อาคาร 11 ชั้น 9

ป.เอก

ณ หอประชุมสิริวรปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุ 1. ลำดับการซ้อมจะประกาศให้ทราบอีกครัง้ ภายหลังจากการรายงานตัวบัณฑิต
2. ตารางข้างต้น ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตทราบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
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