
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปรญิญำบัตร (รุ่นที่ ๔๔)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

คณะมนุษยศำสตร ์
 

วันฝึกซ้อมย่อย   วันพุธที่  ๒๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒ 
รำยงำนตัวเวลำ ๐๙.๓๐ น.  ณ  อำคำรสุโขทัย ชั้น ๓  ห้อง ๓๒๑ (SKB 321) 

แต่งกำยสุภำพ 
 

วันฝึกซ้อมใหญ่   วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนำคม  ๒๕๖๒ 

คำบบ่ำย  รำยงำนตัว เวลำ  ๐๘.๓๐ น. 

บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๒๓  รำยงำนตัว  ณ  อำคำร  KLB 501 
(แถวที่ ๑  ตรงกับแถวที่ ๑   ของอำคำร KLB 501)   

 

วันรับจริง  วนัพฤหัสบดีที่  ๒๑  มีนำคม  ๒๕๖๒ 

ก ำหนดกำรเหมือนกับวันฝกึซ้อมใหญ ่
หมำยเหตุ 

กำรฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันรับจริง  บัณฑิตที่จะเข้ำรับ

พระรำชทำนปริญญำบัตรฯ ต้องมำฝึกซ้อมใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มีนำคม  

๒๕๖๒  ห้ำมขำดโดยเด็ดขำด   บัณฑิตที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่  “ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับ

พระรำชทำนปริญญำบัตรในวันรับจรงิ”  และบัณฑติทุกคนต้องน ำรูปถ่ำยชุดครุย 

ขนำด ๒ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป และบัตรประจ ำตัวประชำชนมำแสดงในวันฝึกซ้อมใหญ่ 

********************* 



ข้อห้ำมบัณฑิต 
ห้ำมน ำสิ่งของต่อไปนี้เข้ำหอประชุมฯ ในวันเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรโดยเด็ดขำด 
๑. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด เข้าหอประชุมฯ 
๒. ห้ามน ากล้องถ่ายภาพทุกชนิด เข้าหอประชุมฯ 
๓. ห้ามน าพวงกุญแจทุกชนิด / เหรียญสตางค์ เข้าหอประชุมฯ 
๔. ห้ามน าไฟแช็ค / บุหร่ี / ยาดม / ลูกอม / หมากฝร่ัง / เครื่องส าอางทุกชนิด / ปากกา / คัตเตอร์ /  
     กระเป๋าถือ เข้าหอประชุมฯ 
๕. ห้ามใส่นาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิด 

 

บัณฑิตที่มีโรคประจ ำตัว เช่น โรคหัวใจ ฯลฯ  หรือบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ ๕ เดือนขึ้นไป  
และบัณฑิตที่จะขอเข้ำรับในกรณีพิเศษ (เช่น เดินไม่สะดวก) ให้มำเขียนค ำร้องเพื่อขอเข้ำรับใน

กรณีพิเศษที่คณะฯ ก่อนวันฝึกซ้อมใหญ ่
 

 

ก ำหนดกำรในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร รุ่นที่ ๔๔   

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

คณะมนุษยศำสตร ์
วันพิธีฯ (รับจริง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มีนำคม  ๒๕๖๒ 

คำบบ่ำย  รำยงำนตัว เวลำ  ๐๘.๓๐ น. 

บัณฑิตแถวที่ ๑ –  ๒๓ รำยงำนตัว  ณ  อำคำร  KLB 501 
(แถวที่ ๑  ตรงกับแถวที่  ๑  ของอำคำร KLB 501)   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตทกุคนต้องมำฝึกซ้อมใหญ่ ในวันพฤหสับดีท่ี ๑๔ มีนำคม 
๒๕๖๒ ห้ำมขำดโดยเด็ดขำด ถ้ำไมม่ำฝึกซ้อมใหญ่จะไม่มีสิทธิ์เข้ำรบั

พระรำชทำนปริญญำบัตรในวันพธิีฯ  
(วันพฤหสับดทีี่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒) 

 



 
ข้อปฎิบัติเรื่องกำรแต่งกำย 

 

 1. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แต่งกายตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย   
      และเครือ่งแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2514 ข้อ 4, 5 และ 8 ซึ่งมีก าหนดการแต่งกายเพื่อเข้ารับ 
      พระราชทานปรญิญาบัตร  ดังนี ้

1.1  บัณฑิตชาย แต่งกายชุดสากล สีด ำ, น้ ำเงนิเข้มหรือกรมท่ำ ไม่มลีวดลาย เสือ้เชิ้ตแขนยาว               
      สีขาว ผูกเนคไทลายชะลอมของ ม.ร. สวมกางเกงทรงสุภาพ ไม่ใช่ขาเดฟ/ทรงแฟชั่นสวมครุย 
      วิทยฐานะ ไมส่วมหมวก สวมรองเทา้หนังสีด าแบบหุ้มส้น ไมม่ีลวดลาย ถุงเท้าสีด าเท่านัน้ 

     1.2  บัณฑิตหญิง แต่งกายเครือ่งแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมคอ สวมครยุวิทยฐานะ ไม่สวม   
           หมวกและเครือ่งประดับศีรษะ สวมรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น ไม่มลีวดลาย ไม่ควรใช้ 
           รองเทา้ใหม่ทีย่ังไม่เคยใช้หรือรองเท้าส้นสูงมาก เพราะจะท าให้เสียการทรงตัวได้ง่ายเวลา                 
           เดินหรือถวายความเคารพ  สวมถุงนอ่งยำวแบบเต็มตัวสีเนือ้ เรียบ ไมม่ีลวดลำย 
     1.3  บัณฑิตชาย - หญิงที่เป็นข้าราชการ  อาจแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวได้ ทหาร ต ารวจ            
            หากแต่งเครื่องแบบปกติขาวให้  คาดกระบีพ่ร้อมสายคล้องถือถุงมือ 

            
   2.  เครือ่งประดับ  ห้ำมใช้เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ใส่ต่ำงห ู แหวน หรือนำฬิกำข้อมือ ไม่ติด  
        ดอกไม้ หรอืกลดัสิ่งประดับใดๆ บนเสือ้ครุย ไม่สวมมำลำดอกไม้ไว้บนศีรษะ ไม่ท ำทรงผมเปิด  
        ให้เห็นหนังศีรษะ 

   3. ไมส่วมแว่นตาด าหรอืเข้มมาก เพราะถอืเป็นการไม่สภุาพ 

   4. ห้ามน ากระเป๋าถือ หรือวัตถุโลหะติดตัวเข้าหอประชุม และห้ามถือสิง่ของใดๆ เข้ารับพระราชทาน     
        ปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด 

  5. ทรงผม บัณฑิตชาย ต้องตัดผมทรงสุภาพ ไมท่ าสผีม หรอืท าทรงผมตามแฟชั่น บัณฑิตหญิงต้อง  
        ไม่ท าสีผม ไมท่ าผมทรงสูงหรอืท าทรงผมตามแฟชั่น ไม่ติดโบวห์รือดอกไม้ ถา้ผมยาวให้รวบผม       
        หรือใช้กิ๊บด าติดผมให้เรียบรอ้ย  

   6. บัณฑิตหญิง วันซ้อมใหญ่ควรสวมรองเทา้ที่จะใช้ในวันรับจริง 

   7. ผู้ปกครองและผู้ทีไ่ดร้ับบัตรเชิญมาในพิธีฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพ สตรีไม่สวมกางเกง และควร               
        สวมรองเทา้ที่มีแบบเรียบร้อย 


