
กําหนดการฝึกซ้อมและพิธปีระสาทปริญญาบัตร  
....................................................................................... 

กําหนดการฝกึซ้อมพธิีประสาทปริญญาบัตร 

  วันพฤหสับดีที ่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
   ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและเลขลําดับการรายงานตัว 

ลงทะเบียนหนา้หอประชมุลําตะคอง (ตามลาํดับ) 
   ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  รับจองชดุครุยและรับชุดครุยหอประชมุลําตะคอง 

และรับจองภาพถ่ายหอประชมุลําตะคอง 
   ๑๓.๓๐ เป็นตน้ไป  ซ้อมย่อย (วิทยาลัย) 

ณ หอประชุมลําตะคองและ ห้องประชมุโชคชัย 
  วันศกุร์ท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓    
   ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหารแยกรายคณะ 

ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนฝึกซ้อม (ตามลําดบั) 
   ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกซอ้มใหญใ่นสถานที่จริง 

ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. งานเลี้ยงแสดงความยินดี“อินทนิลชชูอ่ วนม.คืนถิ่น” 

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 

กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 

  วันเสาร์ที่  ๒๙  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๓     
   ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา) 
   ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว (ตามลําดับ) 
   ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งแถว (ตามลําดับ) 
   ๑๑.๐๐ น.    เดินแถวเข้าหอ้งประชุมเข้าห้องประชุมตามขบวนธง 
   ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีประสาทปรญิญาบตัร  
การแต่งกายในวนัฝึกซ้อม 

๑) วันพฤหสับดีที ่๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓  ให้มหาบัณฑิต/บัณฑิตแต่งกายชุดสุภาพ และเหมาะสม  
(หญิง สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น / ชาย ชุดสุภาพ และรองเท้าหุ้มส้น 

 ๒) วนัศุกร์ที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  แตง่ชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย/ชุดข้าราชการ 
      และสวมครุยวิทยฐานะ เหมอืนวันพิธีจริงทุกประการ 

ลําดับการขึ้นถ่ายภาพหมู่ 

๑. บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

๒. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

๓. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

๔. รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

๕. คณะบริหารธรุกิจ 

๖. คณะสารสนเทศศาสตร ์

๗. คณะนิติศาสตร ์

๘. คณะสาธารณสขุศาสตร์ฯ 

๙. คณะการแพทย์แผนจีน  

๑๐. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารหมายเลข ๑

บัณฑิตจะต้องรับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อยกอ่นเวลาซ้อม

๑๓.๐๐



 

 

 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเขา้รบัการประสาทปริญญาบัตร 

 
   ๑. ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต,บัณฑิต 
     ๑.๑ ระดับมหาบัณฑิต  ๑๕,๐๐๐ บาท 
     ๑.๒ ระดับบัณฑิต   ๑๐,๐๐๐ บาท 
   หมายเหต ุ รายละเอียดค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตรายบุคคลจะแจ้งให้ทราบในหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
   พิธีประสาทปริญญาบัตร (เอกสารหมายเลข ๓) 
 
   ๒. ค่าเชา่ครุยวิทยฐานะ (ชําระกับทางร้านพร้อมรับชุดในวันซ้อมใหญ่) 
     ๒.๑ ค่าเช่าครุยวิทยฐานะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  ๑,๔๐๐ บาท 
     ๒.๒ ค่าเช่าครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)        ๑,๓๐๐    บาท 
 
               ค่าประกันครุยวิทยฐานะ ๑,๐๐๐ บาท   ได้รับคืนเมื่อคืนครุยวิทยฐานะตามกําหนด       

    
     ๒.๓ ค่าเช่าชุดสูทชาย ๕๐๐ บาท ค่าประกันชุด ๑,๐๐๐ บาท  ( กรณีไม่มีสูท ) 
 
 
   ๓. ค่ารปูถ่าย ราคาเริ่มตน้ขัน้ต่ําชุดละ  ๒,๐๐๐  บาท (ติดต่อสอบถามวันซ้อมใหญกั่บทางรา้นค้า) 
        
              ค่าชุดครุย+ค่ารูปถ่าย ให้ติดต่อเช่าชุดครุยและจองรูปถ่ายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 
 
 
  หมายเหต ุ การคืนชุดครุย 
 
  ๑.  วันเสาร์ที่ ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ โรงละครแห่งชาติฯ 
    หลังเสร็จสิ้นพธีิประสาทปริญญาบัตร  ณ ซุม้รับคืนชุดครุย 
 
  ๒.  วันอาทิตย์ที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 
    เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 
    

เอกสารหมายเลข ๒



 
 

การแต่งกายเข้าร่วมพธิีประสาทปรญิญาบัตร  (สาํหรบั มหาบัณฑิต และบณัฑิต) 
 

ชาย 
๑. มหาบัณฑิต/บัณฑิต (ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ) สวมชดุสูทสากลสีเข้ม เสื้อขา้งในสีขาว                        
 ผูกเนคไทสีเดียวกับสูท สวมครุยวิทยฐานะ 
๒. มหาบัณฑิต/บัณฑิต (ข้าราชการ) สวมเคร่ืองแบบข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไมส่วมหมวก  

   ไม่ถือกระบี ่
๓. ทรงผมสุภาพ ห้ามทําสีผม สผีิดธรรมชาต ิหากผมยาวใหต้ัด หรอืเก็บผมให้เรียบร้อย 
๔. กรุณาตดัเล็บให้สั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ 
๕. รองเท้าหนังหุ้มส้นสดีํา แบบเรียบ ไม่มโีลหะประดับ ถุงเท้าสีดํา ไมม่ีลวดลาย 
๖. ห้ามใส่เครือ่งประดับทุกชนิด 

 
 

หญิง  
๑. มหาบัณฑติ/บัณฑิต (ท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ) สวมชุดนกัศึกษาตดิเครือ่งหมายสถาบัน กระโปรงทีส่วมใส ่
 ให้มีความยาวเสมอเข่า หรอืเหนือเข่าเล็กน้อย ไมส่วมหมวก สวมครุยวทิยฐานะ 
๒. มหาบัณฑิต/บัณฑิต (ข้าราชการ) สวมเคร่ืองแบบข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไมส่วมหมวก 
๓. ทรงผมสุภาพ ห้ามทําสีผม สผีิดธรรมชาต ิ
๔. กรุณาตดัเล็บให้สั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ 
๕. รองเท้าหนังหุ้มส้นสดีํา แบบเรียบปลายรองเท้าไม่แหลม (ปลายแบบตดัและปลายแบบมนเท่านั้น)     
๖. ไม่มีโลหะประดับ  สวมถุงนอ่งสีเน้ือ 
๗. ห้ามใส่เครือ่งประดับทุกชนิด 

 
 
หมายเหตุ  

๑.  การแต่งกายไม่ตรงตามขอ้กาํหนดนี้  จะไมอ่นุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 
๒.  ห้ามพกพาโทรศัพท์มอืถอื  หรือเครือ่งมอืสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพิธีประสาทปรญิญาบัตร 
๓.  มหาบัณฑติ/บัณฑิต ตอ้งเขา้รับการฝึกซอ้มและตรงตอ่เวลา   

( มิฉะนั้น จะไม่อนญุาตให้เขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร ) 
 

เอกสารหมายเลข ๔




