การให้ บริการเช่ า/ตัด ชุดครุย ประจาปี การศึกษา 2559

ตามทีม่ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบหมายให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดาเนินการประสานงานเรื่ องการ
เช่า/ตัด ชุดครุ ยวิทยฐานะแก่บณั ฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2559
นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุญาตให้ร้านอมเรศ โดย นางสาวนันท์นภัส อทัญญูตา ผูจ้ ดั การร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 2 ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุ งเทพ 10200โทร. 081-682-6698 หรื อ 080-994-5956 เป็ นผู ้
ให้บริ การเช่า/ตัด ชุดครุ ยแก่บณั ฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยมีเงื่อนไขที่เกีย่ วข้อง
ดังนี้
1. ค่าใช้ จ่ายการเช่ า / ตัด ชุ ดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
➢ ราคาชุ ดครุ ยวิทยฐานะ(ราคารวมเข็มติดชุ ดครุย) ชาระเงินในวันวัดตัวดังนี้
ปริญญาตรี
- ค่าเช่าชุดครุ ย (ชุดใช้แล้ว)
ชุดละ
420
บาท
- ค่าเช่าตัดชุดครุ ย (ชุดใหม่)

ชุดละ

- ค่าตัดชุดครุ ย
ชุดละ
ปริญญาโท
- ค่าเช่าชุดครุ ย (ชุดใช้แล้ว)
ชุดละ
- ค่าเช่าตัดชุดครุ ย (ชุดใหม่)
ชุดละ
- ค่าตัดชุดครุ ย
ชุดละ
- ค่าเช่าชุดครุ ย (ชุดใช้แล้ว)
ชุดละ
ปริญญาเอก
- ค่าเช่าตัดชุดครุ ย (ชุดใหม่)
ชุดละ
- ค่าตัดชุดครุ ย
ชุดละ
* หากท่านต้องการซื้อถุงครุ ยเพิม่ (ค่าถุงครุ ย ใบละ
100
➢ ค่าใช้ จ่ายในวันรับครุย
ค่าประกนั ชุดครุ ย (กรณีเช่าและตัดเช่าครุ ย) ชุดละ
1,000 บาท

690

บาท

1,300
550
810
1,430
660
920
1,560
บาท) *

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. การวัดตัวชุ ดครุย
1. ร้ านอมเรศจะมาให้ บริ การวัดตัว ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)
2. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิต สามารถวัดตัวชุดครุ ยที่ร้านอมเรศ กรุ งเทพฯ ก่อนวันพระราชทานปริ ญญา
บัตร 45 วัน
3. นอกจากนี้ กรณี ที่ไม่ สะดวกมาวัดตัวด้ วยตัวเองก็สามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง Web Site (ร้านอมเรศ)
www.amaresstore.com, หรื อhttp://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown หรือ Email :
amares_shop@hotmail.com โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โทร. 0 75-673650 โทรสาร 0 75-673652

ร้ านอมเรศ ... เลขที่ 2 ตรอกนคร ท่ าพระจันทร์ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
เปิ ดบริการทุกวัน ยกเว้ น วันจันทร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08:00-17:00 น. โทร : 02-223-7892, 02-623-6349
แฟกซ์ . : 02-623-5703มือถือ :โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956
Email : amares_shop@hotmail.com
แผนที่ร้านอมเรศ

อยูต่ รอกนครท่าพระจันทร์ หน้าปากตรอกจะเป็ นร้านขายพระและในตรอกจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยว
รถเมล์ที่ผ่านท่าพระจันทร์ มีดงั นี้
สาย 32, 53, 124, 203, 201, ปอ.32, ปอ.524
รถไฟฟ้ า BTSสามารถลงได้ที่สถานี สะพานตากสิน และเดิ นทางต่อมาโดย เรื อด่วนเจ้าพระยา
เรื อด่วนเจ้าพระยา มีดงั นี้
- เรื อด่วนเจ้าพระยาธงเหลือง
- เรื อด่วนเจ้าพระยาธงแสด-แดงทุกวันจันทร์ -ศุกร์ตลอดเวลาเช้า-เย็น
โดยปลายทางอยูท่ ี่ ท่าพรานนกแล้วนัง่ เรื อข้ามฟาก จากฝั่งโรงพยาบาลศิริราช ที่ท่าวังหลังมายังท่ าพระจันทร์ หรื อจะนัง่
เรื อด่วนเจ้าพระยา มาขึ้นที่ท่าช้ างแล้วเดินตรงมาตามถนนมหาราชตรงมายัง ม.ธรรมศาสตร์ หรื อจะนัง่ เรื อด่วน
เจ้าพระยา มาขึ้นที่ท่าสะพานพระปิ่ นเกล้ านัง่ เรื อข้ามฟาก จากท่ า สะพานพระปิ่ นเกล้ ามายังท่ าพระจันทร์

