
 

ก าหนดการฝึกซ้อมในการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร  

รุ่นที่ ๔๒   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 

คณะมนุษยศาสตร ์
 

วันฝึกซ้อมใหญ่   วันอังคารที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

คาบบ่าย  รายงานตัว เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๑๖  รายงานตัว  ณ  อาคาร  KLB 401 
(แถวที่ ๑  ตรงกับแถวที่ ๑๓ ของอาคาร KLB 401)   

บัณฑิตแถวที่ ๑๗ – ๓๕  รายงานตัว  ณ  อาคาร  KLB 501   
(แถวที่ ๑๗  ตรงกับแถวที่ ๑ ของอาคาร KLB 501)   

 
 

วันพิธีฯ  วันอังคารที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ก าหนดการเหมือนกับวันฝกึซ้อมใหญ ่
 

***หมายเหต*ุ** 

การฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธี  บัณฑิตที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรฯ ต้องมาฝึกซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ ๑๓  

มิถุนายน  ๒๕๖๐  ห้ามขาดโดยเด็ดขาด   บัณฑิตที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่  



ข้อห้ามบัณฑิต 
ห้ามน าส่ิงของต่อไปนีเ้ข้าหอประชุมฯ ในวนัเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเดด็ขาด 
๑. หา้มน าเคร่ืองมือส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด เขา้หอประชุมฯ 
๒. หา้มน ากลอ้งถ่ายภาพทุกชนิด เขา้หอประชุมฯ 
๓. หา้มน าพวงกญุแจทุกชนิด / เหรียญสตางค ์เขา้หอประชุมฯ 
๔. หา้มน าไฟแช็ค / บุหร่ี / ยาดม / ลูกอม / หมากฝร่ัง / เคร่ืองส าอางทุกชนิด / ปากกา / คตัเตอร์ /  
     กระเป๋าถือ เขา้หอประชุมฯ 
๕. หา้มใส่นาฬิกาและเคร่ืองประดบัทุกชนิด 

 

บัณฑิตที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ ฯลฯ  หรือบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ ๕ เดือนขึ้นไป  
และบัณฑิตที่จะขอเข้ารับในกรณีพิเศษ (เช่น เดินไม่สะดวก) ให้มาเขียนค าร้องเพื่อขอเข้ารับ

ในกรณีพิเศษที่คณะฯ ก่อนวันฝึกซ้อมใหญ่ 
 

“ไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพิธีฯ”  และ บัณฑิตทุกคน
ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรนักศึกษามาแสดงทั้งวนัซ้อมใหญ่

และวันพิธ ี

ก าหนดการในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๒   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

คณะมนุษยศาสตร ์
วันพิธีฯ (รับจริง)  วันอังคารที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

คาบบ่าย  รายงานตัว เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๑๖  รายงานตัว  ณ  อาคาร  KLB 401 
(แถวที่ ๑  ตรงกับแถวที่ ๑๓ ของอาคาร KLB 401)   

บัณฑิตแถวที่ ๑๗ – ๓๕  รายงานตัว  ณ  อาคาร  KLB 501   
(แถวที่ ๑๗  ตรงกับแถวที่ ๑ ของอาคาร KLB 501)   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

ข้อปฎิบัติเรื่องการแต่งกาย 
 

1. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แต่งกายตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย 
   ของนักศึกษา พ.ศ. 2514 ข้อ 4, 5 และ 8 ซึ่งมีก าหนดการแต่งกายเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้              

1.1 บัณฑิตชาย แต่งกายชุดสากล สีด า, น้ าเงินเข้มหรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท 
ลายชะลอมของ ม.ร. สวมกางเกงทรงสุภาพ ไม่ใช่ขาเดฟ/ทรงแฟชั่นสวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก                   
สวมรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีด าเท่านั้น 
 

1.2 บัณฑิตหญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมคอ สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวกและ
เครื่องประดับศีรษะ สวมรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ไม่ควรใช้รองเท้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้หรือ
รองเท้าส้นสูงมาก เพราะจะท าให้เสียการทรงตัวได้ง่ายเวลาเดิน หรือถวายความเคารพ สวมถุงน่องยาวแบบ
เต็มตัวสีเนื้อ เรียบ ไม่มีลวดลาย 
 

1.3 บัณฑิตชาย - หญิงที่เป็นข้าราชการ   อาจแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวได้ ทหาร ต ารวจ หากแต่งเครื่องแบบ
ปกติขาว ให้คาดกระบี่ถือถุงมือ 

  2.  เครื่องประดับ  ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ ท้ังสิ้น ไม่ใส่ต่างหู  แหวน หรือนาฬิกาข้อมือ ไม่ติดดอกไม้ หรือกลัดสิ่ง  
ประดับใดๆ บนเสื้อครุย ไม่สวมมาลาดอกไม้ไว้บนศีรษะ ไม่ท าทรงผมเปิดให้เห็นหนังศีรษะ 

  3. ไม่สวมแว่นตาด าหรือเข้มมาก เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ 

  4. ห้ามน ากระเป๋าถือ หรือวัตถุโลหะติดตัวเข้าหอประชุม และห้ามถือสิ่งของใดๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร           
โดยเด็ดขาด 

บัณฑิตทกุคนต้องมาฝึกซ้อมใหญ่ ในวันอังคารท่ี ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ห้ามขาดโดยเด็ดขาด ถ้าไมม่าฝึกซ้อมใหญ่จะไม่มีสิทธิ์เข้า

รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพิธีฯ  
(วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

 



 
บัณฑิตที่มีโรคประจ าตัว  เช่น โรคหัวใจ ฯลฯ  หรือบัณฑิตที่

ตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป และบัณฑิตที่จะขอเข้ารับในกรณี
พิเศษ  ให้มาเขียนค าร้องขอเข้ารับในกรณีพิเศษที่คณะฯ ก่อน

วันฝึกซ้อมใหญ่ 

  5. ทรงผม บัณฑิตชาย ต้องตัดผมทรงสุภาพ ไม่ให้ท าสีผม หรือท าทรงผมตามแฟชั่น บัณฑิตหญิงต้องไม่ท าสีผม               
ไม่ท าผมทรงสูงหรือท าทรงผมตามแฟชั่น ไม่ติดโบว์หรือดอกไม้ ถ้าผมยาวให้รวบผม หรือใช้กิ๊บด าติดผมให้เรียบร้อย  

  6. บัณฑิตหญิง วันซ้อมใหญ่ควรสวมรองเท้าท่ีจะใช้ในวันรับจริง 

  7. ผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับบัตรเชิญมาในพิธีฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพ สตรีไม่สวมกางเกง และควรสวมรองเท้าที่มีแบบ
เรียบร้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 


