
วัน เดือน ปี กิจกรรม เวลา สถานที่ 

๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันฝึกซ้อมใหญ่ 

บัณฑิตรายงานตัว

ภาคแรก 
๐๖.๓๐ น. 

อาคารวิชาการ ๓ 

ภาคหลัง 
๑๒.๓๐ น. 

อาคารวิชาการ ๓ 

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
วันฝึกซ้อมใหญ่ 

ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต
รายงานตัว 

ภาคหลัง 
๑๒.๓๐ น. 

อาคารวิชาการ ๓ 

๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันพิธีฯ 

บัณฑิตนั่งประจ าแถว 

ภาคแรก 
๑๔.๐๐ น. 

อาคารวิชาการ ๓ 

ภาคหลัง 
๑๗.๐๐ น. 

อาคารวิชาการ ๓ 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
วันพิธีฯ 

ดุษฎีบัณฑิต/
มหาบัณฑิต 

นั่งประจ าแถว 

ภาคหลัง 
๑๗.๐๐ น. 

อาคารวิชาการ ๓ 

Aการเตรียมตัวของดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตในวันฝึกซ้อมใหญ่ 
และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 



๒ 
 

 วันด าเนินการ                               
   บัตรแสดงตน วันฝึกซ้อมใหญ่ ใหดุ้ษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตน าบัตรประจ าตัวบัณฑิตที่ได้ผ่านการฝึกซ้อมย่อย 

แล้ว (ดุษฎีบัณฑิต – บัตรสีชมพู มหาบัณฑิต – บัตรสีฟ้า บัณฑิต – บัตรสีเหลือง) 
และบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงพร้อมรูปถ่าย 
สวมครุย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป แสดงต่ออาจารย์/เจ้าหน้าที่ 

   บัตรแสดงตน     วันพิธีฯ ให้น าเฉพาะบัตรประจ าตัวบัณฑิต(ดุษฎีบัณฑิต – บัตรสีชมพู มหาบัณฑิต –  
บัตรสีฟ้า บัณฑิต – บัตรสีเหลืองเท่านั้น) มาแสดงต่ออาจารย์/เจ้าหน้าที่คุมแถว 

หน้ากากอนามัย วันฝึกซ้อมใหญ่  ให้บัณฑิตเตรียมหน้ากากอนามัยมาใช้ในวันฝึกซ้อมใหญ่ด้วย 

การตรวจสุขภาพ     วันพิธีฯ ๑. บัณฑิตที่จะเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องรับการตรวจสุขภาพ  

    ATK (Antigen Test Kit) ตามเวลาที่ก าหนด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

    โดยบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ATK (Antigen Test Kit) 

    จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

๒. บัณฑิตจะได้รับการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยช้ินใหม่ (มหาวิทยาลัยจัดเตรียม 

  ไว้ให้) ณ จุดตัดกรองก่อนเข้าหอประชุมใหญ่ 

 



๓ 

 วันด าเนินการ                               
    การแต่งกาย  วันฝึกซ้อมใหญ่ 

และวันพิธีฯ 
ให้แต่งกายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสวมครุย ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ 
บัณฑิต (หญิง) ไทยมุสลิมที่เป็นข้าราชการและแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 
ควรใส่เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาว (ไม่อนุญาตให้ใส่สีครีม) ไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้น  
ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีด า โดยคลุมศีรษะท้ังหมด เว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ 
ในปกเสื้อคอพับด้านหน้าและด้านหลัง 
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต (หญิง) ไทยมุสลิมที่จ าเป็นต้องใช้ 
ผ้าคลุมศีรษะให้ใช้ผ้าคลุมสีขาวล้วนไม่มีการตกแต่งด้วยลูกไม้สีขาว หรืออ่ืน ๆ  
ทั้งสิ้น โดยคลุมศีรษะทั้งหมด เว้นใบหน้า และสวมเสื้อไทยจิตรลดาสีขาวตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต ที่เป็นนักบวช ให้สวมชุดนักบวชตามประเพณี 

  บัณฑิตหญิง หากใส่เสื้อซับใน อนุญาตให้ใส่เฉพาะสีขาว ไม่มีลวดลาย 
บัณฑิตชาย ให้ใส่เสื้อกล้ามหรือเสื้อคอกลม อนุญาตให้ใส่เฉพาะสีขาว  
ไม่มีลวดลาย 
บัณฑิตชาย ให้โกนหนวด เคราให้เรียบร้อย 

        ผม  วันซ้อมใหญ่ 
 และวันพิธีฯ 

บัณฑิตหญิงควรท าทรงผมสุภาพเรียบร้อยเปิดหน้าด้านซ้าย 
 
(ภาพถ่ายขณะรับพระราชทานปริญญาบัตรจะดูสวยงาม) 
และไม่อนุญาตให้ท าสีผม 

   ขนตาปลอม  วันซ้อมใหญ่ 
 และวันพิธีฯ 

ห้ามติดขนตาปลอม 

       เล็บ  วันซ้อมใหญ่ 
  และวันพิธีฯ 

ตัดเล็บสั้น  และไม่ทาเล็บ 

   เครื่องประดับ   วันซ้อมใหญ่ 
  และวันพิธีฯ 

ไม่อนุญาตให้สวมสร้อย  แหวน  ต่างหู  นาฬิกา  ก าไลและเครื่องประดับท่ีผม  
(ยกเว้นโบว์สีกรมท่าหรือสีด า)  

      แว่นตา   วันซ้อมใหญ่ 
  และวันพิธีฯ 

อนุญาตให้ใส่แว่นสายตาเลนส์สีขาว กรอบและขาแว่นสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย  
แบบสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่แว่นตาแฟชั่น 

      รองเท้า   วันซ้อมใหญ่ 
  และวันพิธีฯ 

บัณฑิตหญิง สวมคัชชูสีด า  แบบเรียบ  ไม่มีลวดลายฉลุและโลหะ  
ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าหนังแก้ว หรือหนังก ามะหย่ี (รองเท้าบัณฑิตหญิง  
ส้นรองเท้าไม่ควรสูงหรือแหลมมาก) 
บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการทหาร ต ารวจ และแต่งเครื่องแบบตามช้ันยศ  
ใส่รองเท้าหนังแบบผูกเชือกตามระเบียบของต้นสังกัด และไม่ติดเหล็กชิดส้นเท้า 
ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าหนังแก้วหรือหนังขัด 

 



๔ 

 วันด าเนินการ  
      ถุงเท้า วันซ้อมใหญ่ 

และวันพิธีฯ 
บัณฑิตชายให้สวมถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย 

      ถุงน่อง วันซ้อมใหญ่ 
และวันพิธีฯ 

บัณฑิตหญิง  ให้สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 

      รอยสัก วันซ้อมใหญ่ 
และวันพิธีฯ 

บัณฑิตที่มีรอยสักขอให้บัณฑิตลบรอยสักหรือปกปิดรอยสักให้เรียบร้อย 

    สร้อยคอ  
    สร้อยข้อมือ 
    สายสิญจน์ 
    แหวน  
    นาฬิกา 

วันพิธีฯ ห้ามน าสร้อยคอ สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ แหวน นาฬิกา เข้าห้องประชุม  
ของมีค่าให้ฝากญาติ เพราะทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับฝากของมีค่าทุกชนิด  
กรณีไม่มีญาติ ไม่ควรน าสิ่งของมีค่าติดตัวมาด้วย 

    ช่อดอกไม้ วันพิธีฯ ไม่อนุญาตให้น าช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่าง ๆ เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
ในวันพิธีฯ 

     อ่ืน ๆ วันพิธีฯ ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด  กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  วัสดุ 
โลหะต่าง ๆ  ผ้าเช็ดหน้า กระดาษช าระ ยาดม ยาหม่องเข้าห้องประชุม  
(ส าหรับบัณฑิตที่ต้องน ายาติดตัวตลอดเวลาขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะ 
รับแจ้งปัญหาทราบในวันฝึกซ้อมใหญ่ด้วย) 

 
        

 



๕ 
 

รายละเอียดกิจกรรมในวันฝึกซ้อมใหญ ่
 

ล าดับ                                           กิจกรรม 
๑ น าบัตรประจ าตัวฝึกซ้อมทีผ่่านการฝึกซ้อมย่อย ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว  บริเวณ

ใต้อาคารวิชาการ ๓ เจ้าหน้าที่นั่งประจ าคอมพิวเตอร์  ภาคแรกเเวลา ๖.๓๐ น.  ภาคหลังเวลา 
๑๒.๓๐ น. ส าหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตน ารูปถ่ายสวมครุย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๑ รูป  
เพื่อท าบัตรเข้าเฝ้าฯ (ให้เขียนชื่อ-นามสกุล แถวที่นั่งด้านหลังรูป จะทราบแถวที่นั่งเมื่อรายงานตัว
แล้ว)  

๒ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และกรอกเลขท่ีแถว-เลขที่นั่งของท่านในบัตรฝึกซ้อม (บัตรสีชมพูส าหรับ
ดุษฎีบัณฑิต/บัตรสีฟ้าส าหรับมหาบัณฑิต และบัตรสีเหลืองส าหรับบัณฑิต) 

๓ ให้ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเข้านั่งให้ตรงตามเลขที่แถว-เลขที่นั่ง  ซ่ึงอยู่ในบัตรฝึกซ้อม
ของท่าน 

๔ เมื่อดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเดินขึ้นอาคารอเนกนิทัศน์  จะมีอาจารย์ตรวจสอบชื่อ-
นามสกุลของท่านก่อนเดินเข้าห้องประชุม  ขอให้ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตขานชื่อ-
นามสกุลของตนเองให้อาจารย์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบทราบด้วย 

๕ ในระหว่างการฝึกซ้อมใหญ่  พิธีกรจะประกาศให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรสีชมพ ูบัตรสีฟ้า และบัตรสี
เหลือง จากดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตเพื่อน ามาตรวจสอบความถูกต้อง  และจะจัดคืนบัตร
ส่วนที่ ๓  ใหดุ้ษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตจัดเก็บไว้  และน ามาแสดงตนในวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


