
เอกสารแนบท้าย 1 
 

ก าหนดการฝึกซ้อมพิธรีับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ประจ าปี พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 วันอาทิตยท์ี่ 14 สิงหาคม 2559  

(ซ้อมย่อย แต่งกายชุดสุภาพ) 
เวลา 12.45 น.   รายงานตัว ณ อาคารศูนย์ภาษาฯ  
 พร้อมส่งรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 

 เวลา 13.00-17.00 น. ซ้อมย่อย  
 
   วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  2559  
 (ซ้อมใหญ่ แต่งกายชุดครุย) 

เวลา 07.00 - 07.30 น.   รายงานตัว ณ อาคารศูนย์ภาษาฯ (แสดงบัตรประชาชน)  
เวลา 07.30 - 08.00 น.   เดินแถวเข้าอาคารศูนย์ภาษาฯ 
เวลา 08.00 - 11.00 น.   ซ้อมใหญ่ (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) พิธีรับพระราชทานฯ 
เวลา 11.00 - 13.30 น.  พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดีเด่น  

กิจกรรม “ยินดีในศักดิ์และสิทธิ์ บัณฑิตแห่งรั้วเฟ่ืองฟ้า”  
 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา  
 

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 
 เวลา ..................... น. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรายงานตัว ณ อาคารหอประชุมสวนอัมพร  
  กรุงเทพมหานคร  

 
 

หมายเหตุ  
1.  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2.  ให้ขีดเครื่องหมายถูก “/” ในใบตอบรับอยา่งรอบคอบ 
3.  ให้แจ้งตอบรับภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2559 หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
4.  การไม่รายงานตวัตามวนั เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือวา่สละสิทธิ์  
5.  สิ่งที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว: บัตรประจ าตัวประชาชน และรูปถ่ายสวมชดุครุย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
6.  จองชุดครุยไดต้ั้งแต่วันท่ี 3-24 กรกฎาคม 2559 (ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  

เวลา 9.00-16.00 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 
 
 



เอกสารแนบท้าย 2 

การตอบรับและระเบียบปฏิบตัิ 
การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัรระดบัมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

--------------- 
ข้อมูลทั่วไป 

1. มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แจ้งตอบรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 10 
กรกฎาคม 2559 ด้วยตนเองหรือโทรสารหมายเลข 0-3426-1069 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gradnpru@hotmail.com 

2. มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับได้ที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2559 หากพ้นก าหนดจะต้องช าระเงินค่าปรับในการรับ
ปริญญาบัตรล่าช้า เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาท 

3. อาหารกลางวันกิจกรรม “ยินดีในศักดิ์และสิทธิ์ บัณฑิตแห่งรั้วเฟื่องฟ้า” จัดเตรียมไว้เลี้ยงส าหรับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 
และผู้ติดตาม ซึ่งต้องแจ้งจ านวนล่วงหน้า ตามใบตอบรับ 

4. ผู้ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถร่วมแสดงความยินดีในวันซ้อมใหญ่ได้ ตามใบตอบรับ โดยไม่ต้อง 
เข้าร่วมการฝึกซ้อม  

 
การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ในวันซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร) 

1.  การแต่งกายของมหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต ทีไ่ม่ได้เป็นข้าราชการ 
   1.1   มหาบัณฑติ และดุษฎบีณัฑิต (ชาย) 

       สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย ผูกเนคไทสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูท  
สีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมท่าเข้มเท่านั้น) สวมถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าล้วน ไม่มีลวดลาย สวมครุย
วิทยฐานะ ไม่สวมหมวก ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา 

1.2   มหาบัณฑติ และดุษฎบีณัฑิต (หญิง) 
         สวมเสื้อเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย  คอปิดติดกระดุมมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ สวมกระโปรงสีกรมท่าเข้ารูป

(อนุญาตเฉพาะสีกรมท่าเข้มเท่านั้น) ยาวคลุมเข่า (ไม่นุ่งสั้นหรือยาวเกินไป) สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว) สวมรองเท้า
หุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้องให้ตัดเป็นชุดติดกัน  
เสื้อสีขาวคอเชิ้ต กระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง 

2.  การแต่งกายของมหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการ 
2.1   ข้าราชการพลเรือน 

                สวมเครื่องแบบปกติขาว  (ไม่สวมหมวก) สวมครุยวิทยฐานะ 
2.2   ข้าราชการทหาร ต ารวจ ชั้นสัญญาบัตร 

              สวมชุดปกติขาว  (ไม่สวมหมวก) สวมครุยวิทยฐานะ คาดกระบี่กับสามชาย  น าถุงมือสขีาวไปดว้ย 
2.3   ข้าราชการ ต ารวจ ทหาร ชั้นประทวน 

             สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด  สวมครุยวิทยฐานะ (ไม่สวมหมวก)  คาดกระบี่ 
กับสามชาย (ถ้ามี) น าถุงมือสีขาวไปด้วย 

 
ข้อปฏิบัติทั่วไป     

การแต่งกายของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิต (ชาย)   ห้ามไว้ผมยาว ไมท่ าสผีม เล็บมอืตัดสั้น โกนหนวดเคราให้เรียบร้อย  

  มหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิต (หญิง)  ไม่ท าสีผม เล็บมือตัดสั้น   



 

แบบตอบรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารแนบท้าย 1  ก าหนดการฝึกซ้อมฯ และเอกสารแนบท้าย 2 การตอบรับและระเบียบปฏิบัติฯ เป็นที่

เข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..............................................นามสกุล........................................โทรศัพท์.................................. 
 (โปรดขีดเครื่องหมายถูก “ / ” ในวงกลม “ O ” ที่ตรงกับท่านและความประสงค์ของท่าน) 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร............................................สาขา....................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................... 

 

 ส่วนที่ 1 การรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 O ยินดีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและซ้อมรับตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย     
 O ไมป่ระสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
 

 ส่วนที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรม “ยินดีในศักดิ์และสิทธิ์ บัณฑิตแห่งรั้วเฟ่ืองฟ้า” และรับประทานอาหารกลางวัน  
                      วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-13.30 น.  
 

 O สามารถเข้าร่วมงานได้ (คนเดียว) 
 O สามารถเข้าร่วมงานได ้โดยมีผู้ติดตาม จ านวน ..................... คน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) 
 O ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
        ลงชื่อ.................................................(ผู้ส าเร็จการศึกษา)    
                                                         

โปรดส่งเอกสารหน้านี้กลับมายังส านักงานบัณฑิตศึกษา  
ด้วยตนเองหรือ ทางโทรสารหมายเลข 034-261069 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gradnpru@hotmail.com 

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 


