บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ - / ๒๕๕๘
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน คณบดี / ผู้อํานวยการสํานัก / ผู้อาํ นวยการสถาบัน / หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง / หัวหน้าหน่วยงาน
ตามที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่สวน
อัมพร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ใน
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
กองพัฒนานัก ศึก ษา จึ งขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานของท่ าน ประชาสัม พัน ธ์วันฝึกซ้อมรั บ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังสิ่งที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุเคราะห์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

ที่ ศธ ๐๕๔๙ / ว ๒๑๔๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน บัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การแต่งกายในพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๑ ฉบับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการฝึกซ้อมฯ ให้บัณฑิต
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังรายการต่อไปนี้
๑. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ภาคบ่าย)
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
๒. พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อนึ่ง ในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้บัณฑิตแต่งกายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
โทร. ๐๓๖-๔๒๗๔๘๕ ต่อ ๒๘๐๑๒
e-mail: thepsatri@tru.ac.th

พิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2558
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในวันพฤหัสบดีที 20 สิ งหาคม 2558
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
*******************************
การเข้าร่วมพิ ธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2558
ในระหว่างวันที 16 – 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
ปริ ญญาบัณฑิ ต เข้าร่วมฝึกซ้อมในวันที 16 - 18 สิงหาคม 2558 โดยเข้ารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ
ในวันที 16 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม 2 เวลา 08.00 น.
ปริ ญญามหาบัณฑิ ต เข้าร่วมฝึกซ้อมในวันที 16 และ 18 สิงหาคม 2558 และเข้ารายงานตัว และรับการปฐมนิเทศ ใน
วันที 16 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี ชัน 3 เวลา 08.00 น.
วันฝึ กซ้อมย่อย ในวันที 16 – 17 สิ งหาคม 2558
บัณฑิ ตชาย ¨ สวมเสือสุภาพ กางเกงสแล็คขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดาํ
ทีจะสวมในวันรับจริง
บัณฑิ ตหญิ ง¨ สวมเสือสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้าคัทชูหมุ้ ส้นสีดาํ ทีจะสวมในวันรับจริง

วันฝึ กซ้อมใหญ่ ในวันที 18 สิ งหาคม 2558
และวันเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที 20 สิ งหาคม 2558
การแต่งกายของบัณฑิ ตทีไม่ได้เป็ นข้าราชการ
บัณฑิ ตชาย
- สวมเสือเชิตแขนยาวสีขาวไม่มลี วดลาย
- สวมกางเกงขายาวและเสือสูททรงสุภาพ
สีเดียวกัน (สีกรมท่า)
- ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สวมถุงเท้าสีดาํ ไม่มลี วดลาย
- สวมรองเท้าคัทชูหนังหุม้ ส้นสีดาํ ล้วนไม่ม ี
ลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครืองตกแต่งโลหะ
- ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิ ารศึกษา
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิต

บัณฑิ ตหญิ ง
- สวมเสือเชิตแขนสันสีขาวไม่รดั รูป กลัดกระดุมเครืองหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกเม็ดของกระดุมเสือ และคอเสือและติดเข็ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีเหนือออกด้านซ้าย
- สวมกระโปรงเข้ารูปสีกรมท่าทรงเอ คลุมเข่า
- ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สวมถุงน่องสีเนือไม่มลี วดลาย (แบบเต็มตัว)
- สวมรองเท้าคัทชูหนังหุม้ สีดาํ ไม่มลี วดลายและไม่เปิดหัว หรือเครืองตกแต่งโลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิ ารศึกษา
- บัณฑิตหญิงทีต้องสวมชุดคลุมท้องให้ใช้เสือสีขาวคอเชิตต่อกับ
กระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง
- การทําผมให้เกล้าผมให้เรียบร้อย - ติดบัตรประจําตัวบัณฑิต

การแต่งกายของบัณฑิ ตทีเป็ นข้าราชการ
ข้าราชการตํารวจและทหาร ชันสัญญาบัตร
- สวมเครืองแบบชุดปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิ ารศึกษา
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิต
- คาดกระบีกับสามชาย หรือสายกระบี
- นําถุงมือสีขาวไปด้วย
- การทําผมให้เกล้าผม (บัณฑิตหญิง)

ข้าราชการตํารวจและทหาร ชันประทวน
- สวมเครืองแบบตามทีส่วนราชการต้นสังกัด
กําหนด (ชุดสําหรับเข้าเฝ้า)
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิ ารศึกษา
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิต
- คาดกระบีกับสามชาย หรือสายกระบี
- นําถุงมือสีขาวไปด้วย
- การทําผมให้เกล้าผม (บัณฑิตหญิง)

ข้าราชการพลเรือน
- สวมเครืองแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิ ารศึกษา
- ติดบัตรประจําตัวบัณฑิต
- การทําผมให้เกล้าผม (บัณฑิตหญิง)
บัณฑิ ตมุสลิ ม หรือนักบวชคาทอลิ ก ¨ หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระทําได้
โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา ใช้ผา้ คลุมสีดาํ
บัณฑิ ตทีมีความผิดปกติ ทางร่างกาย ทางตา และทางหู ¨ ให้แจ้งฝา่ ยฝึกซ้อมเพือความสะดวก ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
ข้อปฏิ บตั ิ และคําแนะนําอืน ๆ
- คอนเทคเลนส์สาํ หรับสายตาใส่ได้ ห้ามแฟชันและสี
- ห้ามใส่ขนตาปลอม ห้ามใส่นําหอม ห้ามทาเล็บ
- รองเท้าผูช้ ายทีถูกต้อง คือ คัทชูสดี าํ มีเชือกผูก ไม่มโี ลหะ
อนุ โลมไม่ตอ้ งมีเชือกผูกได้
- สีผมต้องเป็ นสีดาํ หรือสีนําตาลเข้ม ห้ามทําไฮไลท์สผี ม
ห้ามประดับโบว์ กิบสวยงาม ดอกไม้ ฯลฯ
- ห้ามกลัดดอกไม้ทเสื
ี อครุย
- ในวันฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต ทุกคนจะต้องติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไว้
ตลอดเวลา

- ไม่สวมมงกุฏดอกไม้บนศีรษะโดยเด็ดขาด ในวันฝึกซ้อม และวันรับจริง
- ห้ามนําเครืองมือสือสารทุกชนิดเข้าโดยเด็ดขาด
- ต้องแต่งกายตามเพศ
- ทหาร ตํารวจ ทรงผมเกรียนตามระเบียบ
- กระโปรงของบัณฑิตหญิงควรเป็ นกระโปรงทรงเอเพือ
สะดวกในการเดินฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร
- บัณฑิตชายต้องติดเม็ดกระดุมคอและจัดเนคไทให้เรียบร้อย
- เจล สเปรย์ใช้ได้พองามและไม่มกี ลิน
- สวมนาฬิกาใส่ดา้ นซ้ายมือ - ห้ามสวมสายสิญจน์
- โกนหนวด เครา และตัดผมให้เรียบร้อย

