
 

 

 

มหาวทิยาลัยราชธาน ี

กำหนดการฝึกซอ้มและระเบียบการแต่งกายในวันฝึกซ้อมและวันประสาทปริญญาบตัร 

ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
 

๑. กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร  

    ๑.๑ วันซ้อมย่อย  วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 ภาคเช้า  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   แยกซ้อมย่อยเป็น ๒ กลุ่ม 

 เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ผูส้ำเร็จการศกึษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ หอ้งโถง  

      ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชินนีาถ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น.    เดินแถวเข้าหอ้งฝึกซ้อม 

กลุ่มที่ ๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ประกอบด้วย 

                ๑.๑ บัณฑติวิทยาลัย   

      ๑.๒ คณะนติิศาสตร์    

      ๑.๓ คณะบริหารธุรกิจ   

       ๑.๔ คณะวศิวกรรมศาสตร์     

 ๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์  

 กลุ่มที่ ๒   ณ ห้องพธิีชั้น ๓ อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปปีระกอบด้วย 

            คณะพยาบาลศาสตร์  

  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  - หลักสูตรประกาศนยีบัตรผูช่้วยพยาบาล 

 

  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ซ้อมย่อยรวมทุกคณะ ณ ห้องพธิี ชั้น ๓   

                อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ผูส้ำเร็จการศกึษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ หอ้งโถง 

      ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินนีาถ 

     เวลา ๑๓.๓๐ น.                เดินแถวเข้าหอ้งพิธี 

     เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.      ซ้อมย่อยรวมทุกคณะ 



๒ 

                                                                                            ฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนักศกึษา 
 

    ๑.๒  วันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒   

       ภาคเช้า        

      เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    ผูส้ำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ หอ้งโถงช้ัน ๑ 

                         อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

              เวลา ๐๘.๓๐ น.                เดินแถวเข้าหอ้งพิธี 

              เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     ซ้อมใหญ่ 

       ภาคบ่าย        

              เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  ผูส้ำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ หอ้งโถงช้ัน ๑ 

               อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

   เวลา ๑๓.๓๐ น.                 เดินแถวเข้าหอ้งพิธี 

   เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.      ซ้อมใหญ่ 

   เวลา  ๑๕.๑๕  น.            ถ่ายภาพหมู่   

 

     ๑.๓   วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  หยุดพัก ๑ วัน 

 

๒.  วันพิธีประสาทปรญิญาบัตร   วันเสาร์ที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๓  

              เวลา  ๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.  ผูส้ำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ หอ้งโถงช้ัน ๑ 

               อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

   เวลา  ๑๒.๑๕ น                เดินแถวเข้าหอ้งพิธี 

   เวลา  ๑๔.๒๙  น.              เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร    

 

๓. ข้อปฏิบัติในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 ๓.๑ การแต่งกาย 

  -  วันซ้อมย่อย ผูส้ำเร็จการศกึษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นที่จะใช้ในวันรับจริง  

  (ผูส้ำเร็จการศกึษาหญิง ใช้เฉพาะชุดกระโปรง)  

-  วันซ้อมใหญ่ แต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

    ๓.๒ เอกสารแสดงตัว 

 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ บัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อแสดง

ตนในวันฝึกซ้อม 

 



๓ 

                                                                                            ฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนักศกึษา 
 

          ๓.๓ การตรวจสอบรายชื่อ 

 ผูส้ำเร็จการศึกษาโปรดไปถึงก่อนเวลานัดหมายเพื่อตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศไว้  

 ณ สถานที่ลงทะเบียนตามข้อ ๑ และใช้เลขลำดับนั้นเพื่อการจัดแถวและที่น่ัง 

         

 หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่มาฝึกซ้อมจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 

 ๔.  การแต่งกายในวันประสาทปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

เพื่อให้การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

มหาวิทยาลัยราชธานี กำหนดเครื่องแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งชายและหญิงในวันพิธีประสาท

ปริญญาบัตร ไว้ดังนี ้

 

 ๔.๑ ระดับบัณฑติศึกษา 

   มหาบัณฑติชาย - ชุดสากลสีกรมท่า/สีเขม้ 

- กางเกงสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีกรมท่า แบบเรียบหรอืแบบมีรูปโล   

   โก้มหาวิทยาลัย 

- รองเท้าหุม้ส้นหนังสีดำแบบเรียบไม่ติดโลหะ ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย 

- ทรงผมสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา สีผมธรรมชาติ  

- สวมครุยวิทยฐานะ 

             

   มหาบัณฑติหญิง - กระโปรงสกีรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ทรงตรงแบบสุภาพไม่ผ่า       

                              ด้านหนา้หรอืด้านข้าง หรอืทรงจีบรอบ  

 - เสื้อเชิต้สีขาวแขนยาวมีปกตัดด้วยผา้เรียบ ไม่มีลวดลายในเนือ้ผ้า 

- รองเท้าหุม้ส้นหนังสีดำล้วนไม่มีเครื่องประดับใดๆ ส้นสูงพอประมาณ 

- ถุงน่องใยบัวสีเนือ้ 

- ทรงผมสุภาพ สีผมธรรมชาติไม่เปลี่ยนสีผมหรือสเปรย์สีผม                 

   ให้ผดิธรรมชาติ เปิดหน้าด้านซ้ายเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

- ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 

- สวมครุยวิทยฐานะ                                                                  

 

 สำหรบัข้าราชการพลเรอืน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรัฐที่มีเครื่องแบบ

 ปกติขาวใหแ้ต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก 



๔ 

                                                                                            ฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนักศกึษา 
 

 ๔.๒ ระดับปริญญาบัณฑิต 

 บัณฑิตชาย - ชุดราชปะแตน 

    - แผงคอสีตามคณะ 

    - รองเท้าหุม้ส้นหนังสีดำและใส่ถุงเท้าสีเข้ม 

    - สวมครุยวิทยฐานะ 

 บัณฑิตหญิง - กระโปรงสกีรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ทรงตรงแบบสุภาพไม่ผ่า     

    ด้านหน้าหรือด้านข้าง หรือทรงจีบรอบ  

  - เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสัน้ ตัดด้วยผา้เรียบไม่มีลวดลายในเนือ้ผา้   

  - กระดุม เข็ม และหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย 

  - รองเท้าหุม้ส้นหนังสีดำ ไม่มเีครื่องประดับใด ๆ ส้นสูงพอประมาณ        

  - ถุงน่องใยบัวสีเนือ้                        

  - ทรงผมสุภาพ สีผมธรรมชาติไม่เปลี่ยนสีผมหรือสเปรย์สีผม     

    ให้ผิดธรรมชาติ เปิดหน้าด้านซ้าย เก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

- ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 

- สวมครุยวิทยฐานะ 

 สำหรับข้าราชการพลเรอืน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรัฐที่มีเครื่องแบบ

 ปกติขาวใหแ้ต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก 

 

 ๔.๓ ระดับประกาศนียบัตร 

                 ชาย  - เสื้อปกติขาว คอตัง้ ตดิเข็มมหาวิทยาลัยที่ปกคอเสือ้ทั้ง ๒ ข้าง 

                     - กางเกงสีขาวตัดด้วยผ้าเรียบ ทรงสุภาพ 

                     - รองเท้าหุม้ส้นหนังสีดำ ถุงเท้าสดีำ 

 

 หญิง - ชุดพิธีการสีขาวแขนยาว  

  - กระดุม และเข็มมหาวิทยาลัย 

  - รองเท้าหุม้ส้นหนังสีขาว ไม่มเีครื่องประดับใดๆ ส้นสูงพอประมาณ 

  - ถุงน่องสขีาว 

  - ทรงผมสุภาพ รวบผมให้เรียบร้อย ไม่เปลี่ยนสีผม หรือสเปรย์สีผมให้   

    ผดิธรรมชาต ิ

 - หา้มใส่เครื่องประดับทุกชนิด สวมหมวกผูช่้วยพยาบาล 

 - สวมเครปวิทยฐานะ 



๕ 

                                                                                            ฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนักศกึษา 
 

จัดทำโดย 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและประสานงานนักศกึษา 

  

       ดร.รวิวรรณ   เผ่ากันหา  ที่ปรึกษา 

  ๑.  อ.วารุณี    เตชะคุณารักษ์ ประธานอนุกรรมการ 

  ๒.  อ.นติยา    จันทบุตร  ประธานอนุกรรมการ (ร่วม) 

  ๓.  อ.ณัชชา      ตระการจันทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

  ๔.  อ.จารวี    คณิตาภลิักษณ์ อนุกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมบัณฑิตและประสานงานนักศึกษา 

  ๕.  อ.วนิดา       สายทอง  อนุกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมบัณฑิตและประสานงานนักศึกษา 

  ๖.  อ.ปาริชาต ิ  สุภิมารส  อนุกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมบัณฑิตและประสานงานนักศึกษา 

  ๗. อ.วรรษษิฐา  อคัรธนยวมนต์ อนุกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมบัณฑิตและประสานงานนักศึกษา 

  ๘. อ.นันทาวด ี   ศริจินัทรา  อนุกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนกัศกึษา 

  ๙.  อ.ณัฐวรรณ  ชัยมีเขียว  อนุกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนกัศกึษา 

  ๑๐. อ.สุปรดีา    อนิทรสงเคราะห ์ อนุกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนกัศกึษา 
  ๑๑. อ.สุภาพักตร ์ หาญกล้า  อนุกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนกัศกึษา 
  ๑๒. นกัศกึษาตน้แบบ และ  อนุกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มบณัฑติและประสานงานนกัศกึษา 
        รบัลงทะเบยีน จ านวน ๔๐ คน                                               
 

 

 

 

 

 

 


