
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เร่ือง การแตงกายบัณฑิตวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

………………………………………….. 

 
ดวยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เปนประจําทุกป ณ หองประชุม

พระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอใหบัณฑิต ปฏิบัติดังนี้ 

 
๑. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย 

• สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลาย 

• สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมทาและสีน้ําเงินเขมเทานั้น) 

• ผูกเนกไทตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

• สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย 

• สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลาย หรือเครื่องตกแตงท่ีเปนโลหะ 

• ตัดผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา   
๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง 

• สวมเสื้อเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย หรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวมีสาบหนา คอกลัดกระดุม
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยท่ีคอเสื้อดวย 

• สวมกระโปรงเขารูปทรงสอบ สีกรมทาเทานั้น ยาวคลุมเขาเล็กนอย 

• สวมถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย (แบบเต็มตัว) 

• สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลายและไมเปดหัว 

• สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา 

• ใหเกลาผมข้ึนใหหมด (หามปลอยหางมา) เพ่ือความเปนระเบียบ ในการตรวจเครื่องแตงกาย           
และเกิดความแตกตางของสีผม 

• บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงท่ีมีครรภ ไมเกิน 5 เดือน นับถึงวันท่ีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ตองสวมชุดคลุมทอง ใหตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตตอกับกระโปรง สีกรมทาเขม ติดซิฟหลัง  
 
 
 
 



๒. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีเปนขาราชการ 
๑. ขาราชการพลเรือน 

• สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไมสวมหมวก 

• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 
 

๒. ขาราชการทหาร ตํารวจ ช้ันสัญญาบัตร 

• สวมเครื่องแบบปกติขาวท่ีสวนราชการตนสังกัดกําหนด 

• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 

• คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี) 

• นําถุงมือสีขาวไปดวย 
๓. ขาราชการทหาร ตํารวจ ช้ันประทวน 

• สวมเครื่องแบบปกติขาวท่ีสวนราชการตนสังกัดกําหนด 

• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 

• คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี) 

• นําถุงมือขาวไปดวย 
 
หมายเหตุ บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแตงกายตามระเบียบของศาสนา 
 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารยพัชรี  สวนแกว) 
รองธิการบดี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอปฏิบัติของบัณฑิตกอนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
๑. เขาฝกซอมยอย และฝกซอมใหญ ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๒. แตงกายใหถูกตองตามท่ีกําหนดไวมิฉะนั้น จะไมอนุญาตใหเขาฝกซอม และรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร  
๓. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ทําสีผม ตองเปลี่ยนสีผมใหเปนสีธรรมชาติ กอนวัน

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
๔. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรหามตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประดับสะทอนแสงตางๆ 

เชน ตางหูเพชร ทอง หามติดกิ๊บสะทอนแสง หามผูกโบวตางๆ ฯลฯ ใหใชยางรัดผมสีดํา 
เทานั้น  

๕. เคร่ืองประดับอื่นๆ เชน แหวน นาฬิกา ใหประดับท่ีขอมือซายเทานั้น 
๖. หามสวมแวนดํา อนุญาตใหสวมแวนสายตาเทานั้น 
๗. หามทาเล็บ และหามไวเล็บยาว 
๘. หามนําอาหารเคร่ืองดื่ม ของขบเคี้ยว บุหร่ี ไมขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค ปากกา ทิชช ู

พวงกุญแจ ยาอม ยาหมอง ฯลฯ เขาหองประชุมพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเด็ดขาด  

๙. หามออกจากหอประชุมเมื่อเขาท่ีน่ังเรียบรอยแลว ถามีเหตุจําเปน ใหแจงอาจารยผูควบคุม
แถวทราบ เพื่อแจงฝายฝกซอมชวยแกไขปญหา  

๑๐. หามนําเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด เขาหองประชุมพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเด็ดขาด  

 
 
 

 
 



แนวทางการปฏิบัติ  สําหรับบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2558-2559  

ตองสวมชุดครุยวิทยฐานะ ตามประกาศของมหาวทิยาลัยสวนดุสิต (ครุยสีน้าํตาล) 

ใหบัณฑิตนําครุย (ครุยสดีํา) มาเปลี่ยน โดยไมเสียคาใชจาย 

 

1. บัณฑิตท่ี จองเชาหรือส่ังตัดชุดครุย กับมหาวิทยาลัยฯ ใหนําชุดครุย พรอมใบสําคัญรับเงิน

จองเชาหรือสั่งตัดชุดครุย (ครุยดํา) และบัตรซอมยอย มาติดตอเปล่ียนในวันซอมยอย      

ณ  Hall ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร โดยปฏบัิติดังนี้ 

 

• ซอมยอย วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 

รอบเชา  08.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น. 

รอบบาย  12.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น. 

• ซอมยอย วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 

รอบเชา  08.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น. 

รอบบาย  12.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น. 

• ซอมยอย วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 

รอบเชา  08.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น. 

รอบบาย  12.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น. 

• ซอมยอย วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561 

รอบเชา  08.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 13.00 – 16.00 น. 

รอบบาย  12.30 น. เปล่ียนชุดในเวลา 09.00 – 12.00 น. 

หมายเหต ุ กรุณามาตรงตามวันเวลาที่กําหนด หากไมมาตามวันเวลาที่กําหนด ใหติดตอ

เปลี่ยนที่รานสมประสงคดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป 

• บัณฑิตท่ีแจงรับชุดท่ีศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยจะนําชุดไปเปล่ียนใหในวัน

ซอมยอย ณ ศูนยการศึกษา ท่ีแจงความจํานง รับชุดครุยไว 

2. บัณฑิตท่ีไมไดจองเชาและส่ังตัด กับมหาวิทยาลัย แตจองเชาและส่ังตัดกับรานสมประสงค 

ใหนําชุดไปเปล่ียนโดยตรงท่ีราน โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม 

3. บัณฑิตท่ีไมไดอยูในเง่ือนใข ตามขอ 1 และขอ 2 ใหติดตอจองเชาหรือส่ังตัดโดยตรง

กับรานสมประสงค ทาพระจันทร โดยเสียคาใชจายตามท่ีรานแจง คือ เชา 700 

บาท มัดจํา 1,500 บาท ส่ังตัด 2,200 บาท 

 


