
ก ำหนดพิธีซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

              

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์
ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 โดยก าหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ในวันจนัทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
เพ่ือให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้ก าหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นในวันที่ 15-16 
กันยายน 2565 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

08.00-08.30 น. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนแสดงผลตรวจ ATK ณ จุดรายงานตัว 
และรายงานตัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

08.30-09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรผลการเรียน “ยอดเยี่ยม 4.00” 
แดม่หาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พบมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

09.30-10.30 น. ฉายวีดิทัศน์ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ชี้แจงการฝึกซ้อมและปฏิบัติการฝึกซ้อม 

10.30-12.00 น. ฝึกซ้อมรับช่อดอกไม้ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 น. รายงานตัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
13.15-14.30 น. ฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (เฉพำะคนที่ไปสกลนคร)  

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
14.30-16.00 น. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรับชุดครุย  

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (24.125) อาคาร 24 
จองรถโดยสารปรับอากาศ  
ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 24 

/วันศุกร์ที่ 16 (ต่อ) 

วันพฤหัสบดีที่  15  กันยำยน  2565 



07.00-08.30 น. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนแสดงผลตรวจ ATK พร้อมติดสติ๊กเกอร์ 
ณ จุดคัดกรอง  และรายงานตัว ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา  
บริเวณโรงยิม (อาคาร 34 ชั้น 3) 

08.30-09.00 น. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนตั้งแถว เดินแถวเข้าหอประชุมใหม่  
(อาคาร 35 ชั้น 2) 

09.00 น. นำยสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
- มอบช่อดอกไม้ แก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
- ถ่ำยรูปหมู่กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
(บันไดด้านหน้าหอประชุมใหม่ อาคาร 35)

09.30-12.00 น. เริ่มพิธีซ้อมใหญ่ส าหรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร  เหมือนวันจริง เสร็จพิธี
(เฉพาะคนที่ไปสกลนคร)

12.00 น. สรุป  ชี้แจงและนัดหมาย

หมำยเหตุ 1. วันที่  15 - 16  กันยายน  2565  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแต่งกายดังนี้
1.1  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาย  แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ต

ไม่สวมเสื้อยืดทุกชนิด ไม่สวมกางเกงยีนส์  สวมถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 
และรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา 

1.2  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง  แต่งกายสุภาพ โดยสวม 
กระโปรงยาวคลุมเข่าเล็กน้อย  สวมรองเท้าหุ้มส้นไม่สวมกางเกง 
ไม่สวมเสื้อยืด  ไม่สวมรองเท้าสานเข้าร่วมพิธี  

2. วันที่  16  กันยายน  2565  (วันซ้อมใหญ่)
ให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนสวมครุยและแต่งชุดเหมือนวันจริง
ตามเพศก าเนิด

3. ขอให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคน  “ตรงต่อเวลำ”

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วันศุกร์ที่  16  กันยำยน  2565 
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ข้อปฏิบัติตนและการแต่งกายส าหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
 ข้อปฏิบัติตนส าหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

1. ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร
3. ไม่สวมเครื่องประดับสะท้อนแสงต่าง ๆ เช่น  ต่างหูเพชร  ทอง  กิ๊บสะท้อนแสง  โบว์สีสัน

หรือลวดลายต่าง ๆ ฯลฯ  ให้ใช้ยางรัดผมสีด า
4. เครื่องประดับอ่ืน ๆ เช่น แหวน  หรือนาฬิกา  ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย
5. ไมท่าเล็บและไว้เล็บยาว
6. ไมส่วมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น
7. ไม่น าอาหาร  เครื่องดื่ม  ของขบเค้ียว  บุหรี่  ไม้ขีด ไฟแช็ก เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู

กระดาษซับมัน  ลูกอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง  โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดฯลฯ เข้าในห้องพิธี

8. เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่มีเหตุจ าเป็น
หากมเีหตุจ าเป็นต้องแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผู้ก ากับแถวบัณฑิต เพ่ือแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต
แต่ละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา

9. เศษเหรียญ หรือกุญแจ หากจ าเป็นต้องน าติดตัว ให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบพกติดตัว
(กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง)

10. บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้างส าหรับ
ใส่ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาตให้น ากระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของ
ไว้ที่เอวหรือที่เสื้อชั้นใน

 การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
1. ในวันฝึกซ้อมวันที ่ 15  กันยายน  2565

ชาย  ให้แต่งกายสุภาพ  โดยสวมเสื้อเชิ้ต ไม่ให้สวมเสื้อยืดทุกชนิด ไม่สวมกางเกงยีนส์
สวมถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลายและรองเท้าหุ้มส้นสีด าล้วนไม่มีลวดลาย  ตัดผมทรงสุภาพ  ไม่ไว้หนวดเครา 

หญิง  ให้แต่งกายสุภาพ โดยสวมกระโปรงยาวคลุมเข่าเล็กน้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น 
ไม่สวมกางเกง ไม่สวมรองเท้าสานเข้าร่วมพิธี ไม่สวมเสื้อยืด 

2. ในวันพิธีซ้อมใหญ่  (16  กันยายน  2565)  และวันพระราชทานปริญญาบัตร
(19  กันยายน  2565) ให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแต่งกายดังนี้ 

2.1  การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ 
 ชาย

- ผมทรงสุภาพ  ไม่มีหนวดเครา
- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย  คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอว

ขนาดที่ขอบกางเกงทับได้เรียบร้อย สวมเสื้อไว้ในกางเกง
- สูทแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีกรมท่า
- กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ สีเดียวกับสูท
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- เนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)
- เข็มขัด  สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  (ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)
- ถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย
- รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีด าล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ าตัวมหาบณัฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีหน้าอกด้านขวา

(ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ)
 หญิง

- เกล้าผม หรือรวบให้เรียบร้อย
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร ปกเสื้อคอเชิ้ต

ปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอว ขนาดที่กระโปรงทับได้เรียบร้อย กลัดกระดุม
ดุนตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด (รวมคอเสื้อ) และติดเข็มตรามหาวิทยาลัย

- กระโปรงทรงเอ เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า  ยาวคลุมเข่า
- เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยก าหนด)
- ถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย  ชนิดเต็มตัว
- รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีด าล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแตง่โลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ าตัวมหาบณัฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีหน้าอกด้านขวา

(ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ)
- มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทีต่้องสวมชุดคลุมท้อง  ให้ใช้เสื้อคอเชิ้ต สีขาว

ต่อกบักระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง

หมายเหตุ 
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีต้องการแต่งกายตามเพศสภาพที่ผิดไปจากก าเนิด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.)  ท าหนังสือขออนุญาตไปยังส านักพระราชวัง  โดยผ่านประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคสลับเพศ 
     และใบรับรองแพทย์ว่าแปลงเพศแล้ว 
2.)  การขานนาม ให้ขานนามตามค าน าหน้านามที่ปรากฏในปริญญาบัตร 
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2.2  การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.2.1  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ าตัวมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา

(ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ)
- เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง)

2.2.2  ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร 
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ าตัวมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา

(ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ)
- คาดกระบี่กับสายกระบี่
- น าถุงมือสีขาวไปด้วย
- เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง)

2.2.3  ข้าราชการต ารวจและทหาร ชัน้ประทวน 
- สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด (ชุดส าหรับเข้าเฝ้า)
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ าตัวมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา

(ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ)
- คาดกระบี่กับสายกระบี่  (ถ้ามี)
- น าถุงมือสีขาวไปด้วย
- เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 




