ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง การแตงกายบัณฑิตวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
…………………………………………..

ดวยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เปนประจําทุกป ณ หองประชุม
พระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอใหบัณฑิต ปฏิบัติดังนี้
๑. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย
• สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลาย
• สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมทาและสีน้ําเงินเขมเทานั้น)
• ผูกเนกไทตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
• สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย
• สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลาย หรือเครื่องตกแตงที่เปนโลหะ
• ตัดผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง
• สวมเสื้ อเครื่ อ งแบบของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สี ข าวมี ส าบหน า คอกลั ด กระดุ ม
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อดวย
• สวมกระโปรงเขารูปทรงสอบ สีกรมทาเทานั้น ยาวคลุมเขาเล็กนอย
• สวมถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
• สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลายและไมเปดหัว
• สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา
• ใหเกลาผมขึ้นใหหมด (หามปลอยหางมา) เพื่อความเปนระเบียบ ในการตรวจเครื่องแตงกาย
และเกิดความแตกตางของสีผม
• บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ ไมเกิน 5 เดือน นับถึงวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
ตองสวมชุดคลุมทอง ใหตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตตอกับกระโปรง สีกรมทาเขม ติดซิฟหลัง

๒. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เปนขาราชการ
๑. ขาราชการพลเรือน
• สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไมสวมหมวก
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒.

๓.

หมายเหตุ

ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร
• สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
• คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
• นําถุงมือสีขาวไปดวย
ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นประทวน
• สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
• คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
• นําถุงมือขาวไปดวย
บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแตงกายตามระเบียบของศาสนา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)
รองธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอปฏิบัติของบัณฑิตกอนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. เขาฝกซอมยอย และฝกซอมใหญ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. แตงกายใหถูกตองตามที่กําหนดไวมิฉะนั้น จะไมอนุญาตใหเขาฝกซอม และรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
๓. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ทําสีผม ตองเปลี่ยนสีผมใหเปนสีธรรมชาติ กอนวัน
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรหามตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับสะทอนแสงตางๆ
เชน ตางหูเพชร ทอง หามติดกิ๊บสะทอนแสง หามผูกโบวตางๆ ฯลฯ ใหใชยางรัดผมสีดํา
เทานัน้
๕. เครื่องประดับอื่นๆ เชน แหวน นาฬิกา ใหประดับที่ขอมือซายเทานั้น
๖. หามสวมแวนดํา อนุญาตใหสวมแวนสายตาเทานั้น
๗. หามทาเล็บ และหามไวเล็บยาว
๘. หามนําอาหารเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไมขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค ปากกา ทิชชู
พวงกุญแจ ยาอม ยาหมอง ฯลฯ เขาหองประชุมพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเด็ดขาด
๙. หามออกจากหอประชุมเมื่อเขาที่นั่งเรียบรอยแลว ถามีเหตุจําเปน ใหแจงอาจารยผูควบคุม
แถวทราบ เพื่อแจงฝายฝกซอมชวยแกไขปญหา
๑๐. หามนํ าเครื่ องมื อสื่อสารทุ กชนิด เขาห องประชุม พระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศ น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเด็ดขาด

แนวทางการปฏิบัติ สําหรับบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2558-2559
ตองสวมชุดครุยวิทยฐานะ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ครุยสีนาํ้ ตาล)
ใหบัณฑิตนําครุย (ครุยสีดํา) มาเปลี่ยน โดยไมเสียคาใชจาย
1. บัณฑิตที่ จองเชาหรือสั่งตัดชุดครุย กับมหาวิทยาลัยฯ ใหนําชุดครุย พรอมใบสําคัญรับเงิน
จองเชา หรือ สั่ง ตัดชุ ดครุ ย (ครุ ยดํา ) และบัตรซอมยอย มาติด ตอเปลี่ย นในวัน ซอมยอย
ณ Hall ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร โดยปฏิบัติดังนี้
• ซอมยอย วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561
รอบเชา
08.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบบาย
12.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น.
• ซอมยอย วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561
รอบเชา
08.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบบาย
12.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น.
• ซอมยอย วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561
รอบเชา
08.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบบาย
12.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น.
• ซอมยอย วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561
รอบเชา
08.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น.
รอบบาย
12.30 น. เปลี่ยนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น.
หมายเหตุ กรุณามาตรงตามวันเวลาที่กําหนด หากไมมาตามวันเวลาที่กําหนด ใหติดตอ
เปลี่ยนที่รานสมประสงคดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
• บัณฑิตที่แจงรับชุดที่ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยจะนําชุดไปเปลี่ยนใหในวัน
ซอมยอย ณ ศูนยการศึกษา ที่แจงความจํานง รับชุดครุยไว
2. บัณฑิตที่ไมไดจองเชาและสั่งตัด กับมหาวิทยาลัย แตจองเชาและสั่งตัดกับรานสมประสงค
ใหนําชุดไปเปลี่ยนโดยตรงที่ราน โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม
3. บัณฑิตที่ไมไดอยูในเงื่อนใข ตามขอ 1 และขอ 2 ใหติดตอจองเชาหรือสั่งตัดโดยตรง
กับรานสมประสงค ทาพระจันทร โดยเสียคาใชจายตามที่รานแจง คือ เชา 700
บาท มัดจํา 1,500 บาท สั่งตัด 2,200 บาท

