
     กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร                   
....................................................................................... 

 
 

 กำหนดการฝกึซ้อม               

 วันศุกร์ที่  2  ธนัวาคม  2565 ณ  วิทยาลยันครราชสีมา  

 

 08.00-09.00 น.  ตรวจสอบรายช่ือและเลขลำดับการรายงานตัว     
        ลงทะเบียน ณ.โรงอาหารวทิยาลัย (ตามลำดับ) 
 09.00-10.00 น.   รับจองชุดครุยและรับชุดครุยและรับจองภาพถ่าย  
        ณ.โรงอาหารวิทยาลัย 
 12.00-๑๖.๐0 น.  ซ้อมย่อย (วิทยาลัยนครราชสีมา) 
        ณ หอประชุมลำตะคอง และ ห้องประชุมโชคชัย 
 
  
  

 วันเสาร์ที่  3  ธันวาคม  2565  (ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสมีา) 

 

 06.00-06.30 น.       บัณฑิตพร้อมกันที่บริเวณ ณ ลานจอดรถบัส เทอร์มินอล 21 
 07.00-08.00 น.       ถ่ายรูปหมู่รว่มกับคณะผู้บริหารแยกรายคณะ  (ตามลำดับ)     
 08.00-09.00 น.       ลงทะเบียน พร้อมแสดงผลตรวจ ATK (ณ ลานจอดรถช้ัน 3 1/2) 
 09.00-11.00 น.       ฝึกซอ้มใหญ ่
 11.00-12.00 น.       รับประทานอาหาร 
 1๒.๐0-1๗.00 น.       ฝึกซอ้มใหญ ่
 ๑๔.๐0- น.          มอบเหรยีญเกียรตินิยม      
  
  
 
 

กำหนดการพิธปีระสาทปริญญาบัตร 

 วันอาทิตยท์ี่  4  ธันวาคม  2565    ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ (ศูนย์การคา้เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา) 

 

 07.00-08.00 น.     ลงทะเบยีน (ณ ลานจอดรถช้ัน 3 1/2)   
 08.30 น.        บัณฑิตตั้งแถวเดินแถวเข้าเทอร์มินอล ฮอลล์ (ตามลำดับ)  
 09.00 - 10.30 น.     ฝึกซ้อมพิธกีาร 
 10.30 - 11.20 น.     รับประทานอาหาร  
 11.20- 13.00 น.      บัณฑิตเตรยีมความพร้อมรับประสาทปริญญาบัตร  
 13.๓0 น. เป็นต้นไป  พิธีประสาทปรญิญาบัตร  
 
    
 
 
    

การแต่งกายในวันฝึกซ้อม 

 

1)  วันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2565  ให้มหาบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิต/บัณฑิต แต่งกายชุดสุภาพ และเหมาะสม   (หญิง สวม
กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น / ชาย ชุดสุภาพ และรองเท้าหุ้มส้น) 

 2)  วันเสาร์ท่ี  3 ธันวาคม  2565  แต่งชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย/ชุดข้าราชการ 
      และสวมครุยวิทยฐานะ เหมือนวันพิธีจริงทุกประการ 
 

 
 
 
 

บัณฑิตจะต้องจดจำเลขที่การเขา้รับปริญญาและตรงต่อเวลา

ลำดับถ่ายภาพหมู่ 

เริ่มเวลาบันทึกภาพ 07.00 น. 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. คณะนิติศาสตร์ 

8. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

10. คณะเทคนิคการแพทย์ 

11. คณะการแพทย์แผนจีน 

12. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

บัณฑิตจะต้องจดจำเลขที่การเขา้รับปริญญา /การแต่งกาย : ชดุสุภาพ 

บัณฑิตจะต้องจดจำเลขที่การเขา้รับปริญญาและตรงต่อเวลา

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 



การแตงกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในพธิีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
  

 วันฝกซอมยอย  วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา 

 

ผูแตงกาย 

 

การแตงกาย 

 

บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง การแตงกาย และแตงทรงผมใหสุภาพเรียบรอย  

  (งดเสื้อยืดไมมีปกและกางเกงยีนส) และควรสวมรองเทา  

  ที่จะใชในวันเขารับปริญญาบัตร เพ่ือใหเกิดความเคยชิน 

 

 วันฝกซอมใหญ วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ เทอรมินอล ฮอลล (ศูนยการคาเทอรมินอล 21) 

 

บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง 

  

แตงกายเชนเดียวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร 

 

  

 พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ เทอรมินอล ฮอลล (ศูนยการคาเทอรมินอล 21) 

บัณฑิต มหาบัณฑิตชาย : ที่เปนขาราชการ  1) แตงกายชุดเครื่องแบบราชการ ปกติขาว 

พนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐ 2) บัณฑิตทีร่ับราชการทหาร ตำรวจ ใหแตงกายตามตนสังกัด  

      ถือกระบ่ีและถุงมือ 

  3) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย  

      ไมมีเหล็กหรือโลหะติดอยู 

  4) สวมครุยปรญิญาทับเครื่องแตงกาย 

  5) สวมหนากากอนามัยสีขาว 

 

บัณฑิต มหาบัณฑิตหญิง : ทีเ่ปนขาราชการ พนักงานราชการ 1) แตงกายชุดเครื่องแบบราชการ ปกติขาว 

หรือพนักงานของรัฐ 2) บัณฑิตทีร่ับราชการทหาร ตํารวจ ใหแตงกายตามตนสังกัด 

  3) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ทรงสุภาพ ไมมีลวดลายหรือเครื่องประดับ 

  (สูงไมเกิน 2 น้ิว) ปลายรองเทาไมแหลม หามสวมรองเทาสนเข็ม 

  4) สวมครุยปรญิญาทับเครื่องแตงกาย 

  5) สวมหนากากอนามัยสีขาว 

 

บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย : ทีไมไดเปน ขาราชการ  1) เสื้อเช้ิต สขีาว ผูกเนกไทวิทยาลัย สวมทบัดวยสูทสีดําหรือกรมทา 

พนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐ 2) กางเกงขายาวสีเดียวกับสูท แบบสากลทรงสุภาพ 

  3) รองเทา หนังหุมสนสีดํา ทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย  

      ไมมีเหล็กหรือโลหะติดอยู 

  4) สวมครุยปรญิญาทับเครื่องแตงกาย 

  5) สวมหนากากอนามัยสีขาว 

 

บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง : ที่ไมไดเปน ขาราชการ  1) เสื้อเช้ิต แขนสั้น สีขาว (แบบตามเครื่องแบบนักศึกษาของวิทยาลัย) 

พนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐ 2) กระโปรงแบบสภาพสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสอบหรือทรงตรง  

      หากมีผาหลังตองไมสูง หรือผาแบบทับซอนกัน ไมรัดรูป  

      ความยาวต่ำกวาเขา 3 น้ิว ชายเสมอกัน 

  3) สวมถุงนองสีเน้ือ ไมมีลวดลาย 

  4) รองเทาหนังหุมสนสดํีา ทรงสุภาพ ไมมีลวดลายหรือเครืองประดับ 

      (ไมควรสูงเกิน 2 น้ิว) ปลายรองเทาไมแหลม หามสวมรองเทาสนเข็ม 

  5) สวมครุยปรญิญาทับเครื่องแตงกาย 

  6) สวมหนากากอนามัยสีขาว 

 



 

     ขอควรปฏิบัติเพิ่มเติม  
     1) ผม :  บณัฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย : ส้ันหรือผมยาวตองเก็บรวบใหเรยีบรอย ตองมองเห็นใบหู ผมทรงสุภาพ 

                 ไมทําสีหรือยอมสีผมผิดจากสีจากธรรมชาต ิ  
                 บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญงิ : ไมทําสีหรือยอมสีผมผิดจากสีจากธรรมชาติ ผมทรงสุภาพ ทรงผมเปดหนา   
                 ตองรวบผมใหเรยีบรอย ไมมีเครือ่งประดับบนศีรษะ  ติดกิ๊บสีดาํและไมมีลวดลายที่หมวกใหแนนปองกันการหลุดรวง 

      2) ใบหนา : ควรแตงหนาโทนสีธรรมชาต ิ     
                 บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย : ไมควรไว หนวดเครา  
                 บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญงิ : ควรแตงหนาโทนสีธรรมชาติ ไมฉูดฉาดหรือแพรวพราวสะทอนแสง  

                 หามใส Contact Lens Big Eyes ที่มีสีและลวดลาย  
     3) หูและคอ : ไมสวมตางหู สรอยคอ แขน ขอมือ นิ้วมือ ไมสวมนาิกา กําไล แหวน ดายสายสิญจน หรือเครือ่งประดบัทุกชนิด 

     4) เล็บมือ : เล็บส้ัน ไมทาสีเล็บ  
 

 

พิธีประสาทปรญิญาบัตร (ตอ) 

วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ เทอรมินอล ฮอลล (ศูนยการคาเทอรมินอล 21) 

ผูแตงกาย การแตงกาย 

บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง : ที่ต้ังครรภ 1) แตงกายชุดคลมทองสีขาว (ผาหนา) มีปกและกระดุมผาหนา 

       หรือชุดคลมุทองชวงบนสีขาวมีปกกระดุมดานหนา ชวงลางสีดํา 

  2) บัณฑิตทีร่ับราชการทหาร ตํารวจ ใหแตงกายตามตนสังกัด 

  3) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ทรงสุภาพ ไมมีลวดลายหรือเครื่องประดับ 

  

   (สูงไมเกิน 2 น้ิว) ปลายรองเทาไมแหลม หามสวมรองเทาสนเข็ม 

4) สวมถุงนองสีเน้ือ ไมมลีวดลาย 

  5) สวมครุยปรญิญาทับเครื่องแตงกาย 

  6) สวมหนากากอนามัยสีขาว 

บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดฮิญาบ โดย 

  1) สวมเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว มีสายรัดขอมือ 

  2) กระโปรงสดํีายาว ไมมีลวดลาย 

  3) ผาคลุมศีรษะสีขาว 

  4) สวมถุงนองสีเน้ือ ไมมลีวดลาย 

  5) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ทรงสุภาพ ไมมีลวดลายหรือเครื่องประดับ 

  (สูงไมเกิน 2 น้ิว) ปลายรองเทาไมแหลม หามสวมรองเทาสนเข็ม 

  6) สวมครุยปรญิญาทับเครื่องแตงกาย 

  7) สวมหนากากอนามัยสีขาว 

  


	กำหนดการ รับ 4 ธค 65 แก้
	การแต่งกาย บัณฑิต 15 พย 65

