
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โทร. 042 – 970025                         1  
ที ่ อว. 0621.11 /ว736  วันที ่16  สิงหาคม  2565                                           1 
เร่ือง    ก าหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี  พ.ศ. 2565                                                          1  
 

เรียน    บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 - 2562 
  

 ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา             
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปีการศึกษา  2560 – 2562  ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันท่ี  17 – 26  กันยายน  2565  นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแจ้งก าหนดการวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร คือ วันที ่17 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้บัณฑิตเตรียมตัว
เข้ารับการฝึกซ้อมและเข้าร่วมรับปริญญาบัตรได้ถูกต้อง จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    
ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

            
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
วันศุกร์ที ่9 กันยายน 2565  เวลา  06.00 - 08.30  น. รายงานตัว ณ หอประชุมจามจุรี 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
   เวลา  08.30 - 12.00  น.  ปฐมนิเทศและฝึกซ้อมท่าพ้ืนฐาน  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ   
      และ หอประชุมจามจุรี 1 
   เวลา  13.00 - 14.30  น.  แยกกลุ่มฝึกซ้อมท่าพ้ืนฐาน ณ สถานท่ีก าหนดให้                                                                                           
   เวลา  14.30 - 18.30  น.   ตั้งแถวตามหมายเลขท่ีลงทะเบียน เข้าหอประชุม และฝึกซ้อมรวม
  
วันเสาร์ที ่10 กันยายน 2565 เวลา  08.00 - 18.30  น.  ฝึกซ้อมกระบวนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
วันอาทิตยท์ี่ 11 กันยายน 2565 เวลา  06.00 - 18.30  น.  ฝึกซ้อมพิธีการ (ซ้อมใหญ่ , สวมชุดครุยเหมือนวันรับจริง) 
           (เนื่องจากหมายเลขล าดับที ่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นบัณฑิตต้องตรวจสอบให้ถูกต้องในทุกวันที่ซ้อม)   
 

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด 

1.  รายงานตัว และลงทะเบียนรับคู่มือฝึกซ้อม ณ หอประชุมจามจุร ี2 แล้วเข้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ   
2.  ฟังค าชี้แจงก าหนดการ สถานที่ฝึกซ้อมที่แจ้งไว้ในคู่มือฝึกซ้อมรับปริญญา   
3.  แต่งกายสุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า  ไม่มีลวดลาย (ควรเป็นคู่ที่ใช้ในวันรับจริง) 

       

การรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
วันที่ 17 กันยายน 2565  เวลา  10.00 น.  รับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 
   เวลา  14.00 น.  รับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย 
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ขั้นตอนการรายงานตัวในวันฝึกซ้อม 
วันที ่ 9  กันยายน  2565  (เวลา 06.00 - 08.30 น.) 

 

1.  รับเอกสาร บัตรประจ าตัวบัณฑิต ทีห่อประชุมจามจุรี  2  
2.  รายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัว พร้อมใบแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ทีอ่อกโดยสถานพยาบาล 
     และรับเอกสารประกอบการฝึกซ้อมฉบับสมบูรณ์  
3.  ให้บัณฑิตทุกคนน ารูปถ่ายสวมชุดครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 แผ่น มาพร้อมด้วย เพ่ือใช้ในการท าบัตรประจ าตัว 
    บัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
4.  โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารการฝึกซ้อมให้เข้าใจ และ ต้องเข้าร่วมกระบวนการฝึกซ้อมทุกขั้นตอน ครบทั้ง 3 วัน   
                        

                                                สิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมในวันซ้อมรับปริญญา 
 
 

1.  ชุดครุยวิทยฐานะระดับปริญญาตรี บัณฑิตทีจ่ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเช่าชุดครุย และช าระเงินค่าเช่าชุดครุย   
ได้ที่ฝ่ายงานคลัง อาคาร 10 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (บัณฑิตสามารถกรอกแบบฟอร์มเช่าชุดครุยได้ที่หน้าเว็ปไซต์
ของมหาวิทยาลัย)  ต้ังแต่วันที่  29 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 เพื่อป้องกันความแตกต่างของชุดครุยและ
เพื่อให้ถูกต้อง  ตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะบัณฑิตควรเช่าชุดครุยกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น  และบัณฑิตต้องน าใบเสร็จ
เช่าชุดครุยมารับชุดครุยกับร้านโชติพันธุ์ ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

2. ค่าเช่าชุดครุย  (ค่าเช่าชุด 800 บาท + ค่ามัดจ าชุด 400 บาท)  เป็นจ านวนเงิน  1,200  บาท 
(บัณฑิตจะได้รับเงินคืน  400 บาท  ในวันส่งมอบชุดครุยคืนให้กับร้านโชติพันธ์ุ หลังรับพระราชทานปริญญาบัตร เสร็จสิ้นแล้ว  
ภายในวันท่ี 17 กันยายน 2565 ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคาร  13) 

3. ชุดปกตขิาว  บัณฑิตสามารถเช่าชุดปกติขาวได้กับร้านโชติพันธุ์ ในวันท่ี  8 - 9 กันยายน  2565 ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคาร 13 
 

การแต่งกายของบัณฑิต 
การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ 

 ***  บัณฑิตชาย *** 
-  สวมเครื่องแบบตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด 
-  สวมถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลายและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ไม่มีลวดลาย 
-  ตัดผมทรงสุภาพ  ไม่ไว้หนวดเครา 
-  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
-  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิต 

 ***  บัณฑิตหญิง *** 
            -  สวมเครื่องแบบตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด 

-  สวมกระโปรง เข้ารูปสีกรมท่า  ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย  (อย่าสั้นหรือยาวเกินไป) 
-  สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว  ไม่มีลวดลาย 
-  สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว  (ควรเป็นรองเท้าที่มีส้นสูง  

 ไม่เกิน  2  นิ้ว)  ห้ามสวมรองเท้าส้นตึก  รองเท้าส้นแหลม  หรือส้นเตารีด 
-  บัณฑิตหญิงทีต่ั้งครรภ์  ให้ตัดตัวเสื้อเป็นสีขาวปกเชิ๊ตติดสาบเสื้อ  และกระดุมหลอก  เย็บชายเสื้อ 
   ติดกระโปรงให้กระโปรงยาวคลุมเข่าและเป็นสีกรมท่า 
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-  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
-  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิต 

 

การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ   
 ข้าราชการพลเรือน 
      -  สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก 

       -  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
       -  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิต  

ข้าราชการ  ต ารวจ  ชั้นสัญญาบัตร 
     -  สวมชุดปกติขาว 
     -  คาดกระบี่และสายโยง 
     -  น าถุงมือสีขาวไปด้วย 
     -  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
     -  เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย  (บัณฑิตหญิง) 
     -  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ท่ีหน้าอกด้านขวา  (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
ข้าราชการ  ต ารวจ  ทหาร  ชั้นประทวน  แยกตามเหล่าทัพ  ดังต่อไปนี้ 
     กองทัพบก  ยศ     จ่าสิบตรีขึ้นไป 
     กองทัพเรือ  ยศ     พันจ่าตรีขึ้นไป 
     กองทัพอากาศ  ยศ     พันจ่าอากาศตรีขึ้นไป 
     ต ารวจ  ยศ     จ่าสิบต ารวจขึ้นไป 
     -  สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด 
     -  คาดกระบี่และสายโยง 
     -  น าถุงมือสีขาวไปด้วย 
     -  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
     -  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิต 
ยศ  ว่าที่ร้อยตรี 
     -  สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด 
     -  คาดกระบี่และสายโยง 
     -  น าถงุมือสีขาวไปด้วย 
     -  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา คณะที่ส าเร็จการศึกษา 
     -  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิต 
     -  ข้าราชการชายที่ยังไม่มีเครื่องแบบปกติขาว  ร้านครุยโชติพันธุ์ มีบริการให้เช่า ราคาชุดละ 2,000 บาท  
        (ค่าเช่า 1,000 บาท + ค่าประกัน 1,000 บาท)  
 

การแต่งกายของบัณฑิตที่ถูกต้องในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งในวันซ้อม) 
  *** บัณฑิตชาย *** 
  1.  เสื้อ สวมเสื้อแบบราชปะแตนสีขาวติดกระดุมท าด้วยโลหะสีเงินมีขนาดความกว้าง  ประมาณ  2.5  ซม. 

ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย คอเสื้อท้ังสองข้าง ติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะสีเงิน  ขนาด  
ประมาณ  2.5  ซม. 
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  2.  กางเกง  สวมกางเกงขายาวสีขาว 
  3.  ถุงเท้า   สวมถุงเท้าสั้น  สีด า 
  4.  รองเท้า  สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น  (คัทชู)  สีด า 
  5.  ทรงผม  สั้นสุภาพ  เรียบร้อย 
  6.  สีผม  ไม่ท าสีผม  หรือเปลี่ยนสีผม  (ไฮไลท์สีผม)  ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ 
  7.  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ท่ีหน้าอกขวา 

     

  *** บัณฑิตหญิง *** 
1. เสื้อ   ท าด้วยผ้าสีขาวเนื้อเกลี้ยง  คอเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม  ติดกระดุมท าด้วยโลหะ  ดุนนูน 
      เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย  หน้าอกด้านซ้ายติดเข็มท าด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย   
2.   กระโปรง  ท าด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย เนื้อเกลี้ยง ความยาวคลุมหัวเข่าไม่เกิน 20 ซม. หรือเหนือ 
      หัวเข่าไม่เกิน 5 ซม. (ห้ามใส่กระโปรงสั้น)  

                        3.   เข็มขัด  ท าด้วยหนังเกลี้ยงสีด า หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง  

4.   รองเท้า  สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น  (คัทชู)  สีด าไม่มีลวดลาย 
5.   ทรงผม  สุภาพ เรียบร้อย  

6.   สีผม  ไม่ท าสีผมหรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สีผม) ที่มีสีแตกต่างจากสีผมธรรมชาติ  

7.  ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ท่ีหน้าอกขวา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเป็นสตรีมุสลิม ให้แต่งกายชุดนักศึกษามุสลิม  ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ)  สีด า และสวมชุดครุยทับ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ ให้แต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2553 และสวมครุยวิทยฐานะตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน สาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554 

                         

ในกรณีที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ไม่ต้องมาแจ้งที่มหาวิทยาลัยฯ) สามารถมารับใบปริญญาบัตรได้
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน  1  อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังจากเสร็จสิ้น พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ส าหรับนักศึกษาที่ขอรับหลังก าหนดที่มหาวิทยาลัย
ประกาศ  ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอรับ อัตราฉบับละ  50  บาท 
  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่ไปรายงานตัว
ตามก าหนดและไม่อยู่ฝึกซ้อมครบกระบวนการ จะถูกตัดสิทธ์ิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที   
 
                              
                                         

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์) 
                                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


