มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บริการรับจองใหเชา – จําหนายชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากล และบริการรถโดยสารปรับอากาศ
ระหวางวันที่ 9 กันยายน - 28 กันยายน 2562 ( เวนวันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ )
รายการ

ราคา

ระดับปริญญาตรี
1. ชุดครุยวิทยฐานะ
ซื้อ ชุดครุยวิทยฐานะพรอมเข็มราคาชุดละ 800 บาท
เชา ชุดครุยวิทยฐานะพรอมเข็มราคาชุดละ 400 บาท
(กรณีเชา ชําระคาประกันชุดครุยในวันรับชุด เปนเงิน 400 บาท)
ระดับปริญญาโท ซื้อ ชุดครุยวิทยฐานะพรอมเข็มราคาชุดละ 800 บาท (ไมมีเชา)
ระดับปริญญาเอก ซื้อ ชุดครุยวิทยฐานะพรอมเข็มราคาชุดละ 1,000 บาท (ไมมีเชา)

วันที่รับจอง

วัน/เวลา รับชุด

สงคืนชุด และรับเงินประกัน (กรณีเชา)

วันที่ 9 - 28 ก.ย. 62
เวลา 08.30 น.–16.00 น.

วันที่ 28-29 ก.ย. 62
เวลา 09.00-16.00 น.

หนาหองงานทรัพยสินและรายได

สงคืนชุดครุยวิทยฐานะ
วันที่ 14 ต.ค. 62

ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
(24.125) อาคาร 24 หรือ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เทานั้น
(ไมรบั คืนชุดครุยวิทยฐานะ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

อาคารศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ (ทับแกว) ชั้น 1

วันที่ 9-11 ต.ค. 62
เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ
ดูรายละเอียด
ไดที่
www.nrru.ac.th

ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
(24.125) อาคาร 24

2. ชุดสูทสากล
(สําหรับบัณฑิตชาย)

ซื้อ

เสื้อสูท+กางเกง

ราคาชุดละ 2,000 บาท

(กรณีซื้อ วันจองชุดชําระเงิน 300 บาท ในวันรับชุดชําระเงิน 1,700 บาท)

เชา

เสื้อสูท+กางเกง

ราคาชุดละ 600 บาท

(กรณีเชา ชําระคาประกันชุดสูทในวันรับชุด เปนเงิน 1,000 บาท)

วันที่ 9 - 28 ก.ย. 62
เวลา 08.30 น.–16.00 น.
หนาหองงานทรัพยสินและรายได

อาคารศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ (ทับแกว) ชั้น 1

วันที่ 9 - 28 ก.ย. 62
เวลา 09.00-16.00 น.
หนาหองงานทรัพยสินและรายได

อาคารศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ (ทับแกว) ชั้น 1

หรือ วันที่ 9-11 ต.ค. 62
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
(24.125) อาคาร 24

3. บริการรถโดยสาร
ปรับอากาศไป - กลับ

ที่นั่งละ 670 บาท

วันที่ 9-11 ต.ค. 62
เวลา 08.30 น.–17.00 น.
ณ อาคาร 35 ชั้น 1

สงคืนชุดสูทสากล
วันที่ 15-17 ต.ค. 62
เวลา 08.30-16.30 น.

ดูรายละเอียด
ไดที่
www.marhalai.com

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หนาหองงานทรัพยสินและรายได
อาคารศูนยฝกฯ (ทับแกว) ชั้น 1
เทานั้น
วันเดินทาง

14 ต.ค. 62 เวลา 02.00 น. ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
14 ต.ค. 62 เวลา 08.00 น. ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิธีการสัง่ จอง :- บัณฑิตสามารถสั่งจองได 2 วิธี
วิธีที่
1. สั่งจองดวยตนเอง ไดที่ งานทรัพยสินและรายได อาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (ทับแกว) ชั้น 1 ตั้งแตวันที่ 9 -28 ก.ย. 62 (เวนวันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : งานทรัพยสนิ และรายได กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (ทับแกว) ชั้น 1
โทรศัพทสายตรง/โทรสาร 044-247025 หรือ โทร 044-009009 ตอ 1603 , 1604
หรือวิธีที่ 2. สัง่ จองทางโทรสาร โดยสง เอกสารหมายเลข 1 มาที่ หมายเลขโทรสาร 044-247025 หรือ สงมาที่ nrru.pi@gmail.com ตั้งแตวันที่ 9 -28 ก.ย. 62 (เวนวันอาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ)
หมายเหตุ :1. เพื่อปองกันการแตกตางของชุดครุย และใหถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ จึงขอใหบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใชชุดครุยของมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
2. ความผิดพลาดของชุดครุยที่มิไดเชา/ซื้อมาจากมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัย จะไมรับผิดชอบ

(เดินทางกลับ
หลังเสร็จพิธี)

