ขอแนะนําสําหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิต
ในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต/มหาบัณฑิตพึงเครงครัดในการปฏิบัติตนดังนี้

การตรงตอเวลาและปฏิบัติครบถวนทุกขั้นตอน
บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่แสดงความจํานงเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จะตองปฏิบั ติใหเปนไปตามขั้นตอน
และ วัน เวลา ตามกําหนดการและสถานที่รายงานตัวฝกซอมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับบัณฑิตที่ไมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังกลาวจะถูกตัดสิทธิในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
การเตรียมบัตรประจําตัว
บั ณฑิ ต /มหาบั ณฑิ ต ทุ กคนจะต อ งนํ า บั ต รประจํ าตั วนั กศึ กษา หรื อบั ต รประจํ าตั วประชาชน หรื อบั ต ร
ขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรที่ทางราชการออกให อยางใดอยางหนึ่งติดตัวมาดวยเพื่อแสดงตนในการ
ไปรายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
การระวังรักษาสุขภาพ
ในชวงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝกซอมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตควร
ระมัดระวังรักษาสุขภาพใหสมบูรณ โดยเฉพาะวันพิธี บัณฑิตจะตองอยูในหองพิธีไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง จึงไมควรรับประทาน
อาหารทีเ่ สาะทองและไมดื่มน้ํามากเกินควร
การปฏิบัติตามที่คณาจารยผูฝกซอมแนะนํา
ในการฝกซอม จะมีคณาจารยมาฝกซอมแนะนําใหบัณฑิต/มหาบัณฑิตปฏิบัติใหถูกตอง จึงควรจะฝกซอมดวย
ความตั้งใจ และหลังจากฝกซอมควรฝกหัดเองใหชํานาญและมั่นใจ
การรายงานตัวในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(๑) รายงานตั วเพื่อเข ารับ พระราชทานปริญ ญาบั ตรตรงตามเวลาที่ กําหนดตามกําหนดการและสถานที่
รายงานตัวฝกซอมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
(๒) เตรี ยมบั ตรประจํ าตั วนั กศึ กษา หรื อบัตรประจํ าตั วประชาชน หรื อบั ตรข าราชการ หรื อบัต รพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือบัตรที่ทางราชการออกให อยางใดอยางหนึ่ง และบัตรฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไดรับ
การประทับตราและลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งแสดงวาบัณฑิตไดผานการฝกซอมเรียบรอยแลว
(๓) บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ผานการฝกซอมยอย ซอมยอยใหญและฝกซอมใหญครบทุกขั้นตอนเทานั้น จึงจะ
ไดรับอนุญาตใหรายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
(๔) หามพกพาโทรศัพทมือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธทุกชนิด นาฬิกา กําไล สรอยคอ ปากกา ตุมหู กระเปา
สตางค กระเป า เครื่ องสํ าอาง กระดาษทิ ช ชู บุ ห รี่ ลู กอม หมากฝรั่ ง ของขบเคี้ ย ว และเอกสารทุ กชนิ ด เข าในห องพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
(๕) บัณฑิต/มหาบัณฑิตอยูในอาการสํารวมขณะนั่งอยูในหองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไมลุกออกไปทํา
ธุระใดๆ จนกวาจะเสร็จพิธี หากมีปญหาฉุกเฉินใหแจงอาจารยผูกํากับแถวเพื่อนําการเขา - ออกหองพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรเทานั้น

การเตรียมความพรอมของบัณฑิต/มหาบัณฑิตในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

๑. การแตงกายของบัณฑิต
๑.๑ การแตงกายในวันฝกซอมยอยและวันฝกซอมยอยใหญ
บัณฑิ ต /มหาบั ณฑิ ต ชายและบั ณฑิ ต /มหาบั ณฑิ ต หญิ ง ต องแต ง ทรงผมและแตง กายให สุ ภ าพเรี ย บร อย
(หามสวมเสื้ อยืดกางเกงยีนส) และตองสวมรองเทาที่จะใชใ นวันเขารับ พระราชทานปริ ญญาบั ตรเพื่อให เกิดความเคยชิ น
(บัณฑิตหญิงหามสวมกางเกงหรือกระโปรงสั้นสูงกวาเขา)
๑.๒ การแตงกายในวันฝกซอมใหญ
บั ณฑิ ต /มหาบั ณฑิ ต ชายและบั ณ ฑิ ต /มหาบั ณ ฑิ ต หญิ ง ต องแต ง ทรงผมให สุ ภ าพเรี ย บร อยและแต ง กาย
เชนเดียวกับวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกประการ บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่รับราชการทหาร ตํารวจ ควรแตงกายเต็มยศ
และนํากระบี่มาคาดฝกซอมดวย
๑.๓ การแตงกายในวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

๑

บัณฑิต

ก. บัณฑิตที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(๒) บัณฑิตที่รับราชการทหารหรือตํารวจ ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด
(๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ข. บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากล ทรงสุภาพ
(๓) มีแผงคอ ตามแถบสีประจําสาขาประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
สีเงินสูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
(๔) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒.๕ เซนติเมตร
(๕) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ค. บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ ๕
(๑) แตงกายชุดเครื่องแบบทหารยศสัญญาบัตรวาที่ ร.ต.
(๒) ตองผานการตรวจเครื่องแบบกอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ง. บัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผาอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลาย
แขนติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และกลัดกระดุม
คอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอด
ชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(๓) กระโปรงทรงตรง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา
ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย สีกรมทา ชายเสมอกัน
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
และมีชื่อยอมหาวิทยาลัย ปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา สูงไมเกิน ๒.๕ นิ้ว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๗) ทรงผมจะตองรวบหรือเกลาใหเรียบรอย
(๘) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
จ. บัณฑิตหญิงมีครรภ
(๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมทอง
แขนปลอยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมใหปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง
(๒) กระโปรงแบบทรงตรง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ความยาวต่ํา
กวาเขา ๓ นิ้ว ผาเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย สีกรมทา ชายเสมอกัน
(๓) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) ทรงผมจะตองรวบหรือเกลาใหเรียบรอย
(๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ฉ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดฮิญาบ โดย
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว มีสายรัดขอมือ
(๒) กระโปรงยาวสีกรมทา ไมมีลวดลาย
(๓) ผาคลุมศีรษะสีขาว
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา สูงไมเกิน ๒.๕ นิ้ว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย

๒

มหาบัณฑิต

ช. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(๒) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่รับราชการทหารหรือตํารวจ ใหแตงกายตามที่
ตนสังกัดกําหนด
(๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ซ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับดวยสูทสีเขม
(๒) กางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ สีเดียวกับสูท
(๓) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ฌ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับดวยสูทสีเขม
(๒) กระโปรงทรงตรง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา
ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย ชายเสมอกัน สีเดียวกับสูท
(๓) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา สูงไมเกิน ๒.๕ นิ้ว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) ทรงผมจะตองรวบหรือเกลาใหเรียบรอย
(๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ญ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมีครรภ
(๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมทอง
แขนปลอยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมใหปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง
สวมทับดวยสูทสีเขม
(๒) กระโปรงแบบสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวต่ํากวาเขา ๓ นิ้ว
ชายเสมอกัน สีเดียวกับสูท
(๓) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) ทรงผมจะตองรวบหรือเกลาใหเรียบรอย
(๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ฎ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดฮิญาบ โดย
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว มีสายรัดขอมือ สวมทับดวยสูทสีเขม
(๒) กระโปรงยาวสีเดียวกับสูท ไมมีลวดลาย
(๓) ผาคลุมศีรษะสีขาว
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา สูงไมเกิน ๒.๕ นิ้ว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) สวมครุยปริญญาทับเครือ่ งแตงกาย

