กําหนดการฝกซอมและระเบียบการแตงกายในวันประสาทปริญญาบัตรและวันฝกซอม
1.กําหนดการฝกซอม
1.1 วันซอมยอย
วันพุธที่ 22พฤศจิกายน 2560
ภาคเชา แยกกลุม ๒ กลุม เวลา 08.00น.-12.00 น.
กลุมที่ ๑ ณ ชั้น 5 หองเรียนรวม (Slope) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชธานี ประกอบดวย
๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒ คณะนิติศาสตร
๑.๓ คณะศึกษาศาสตร
กลุมที่ ๒ ณ หองพิธีชั้น 3 อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยราชธานี ประกอบดวย
๒.๑ คณะบริหารธุรกิจ
๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร
๒.๓ คณะพยาบาลศาสตร (รวมหลักสูตรผูชวยพยาบาล)
ภาคบาย ซอมยอยรวม ที่หองพิธี ชั้น ๓ อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยราชธานี เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
- มหาบัณฑิต บัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ลงทะเบียนและตั้งแถวเขาหอง
พิธี ณ โถงชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ
1.2 วันซอมใหญ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- มหาบัณฑิตบัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ลงทะเบียนและตั้งแถวเขาหอง
พิธี ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ
1.3 ขอปฏิบัติในวันฝกซอม
1.3.1. การแตงกาย
-วั น ซ อ มย อ ย สวมชุ ด สุ ภ าพทั้ ง มหาบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต และผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตร ชายและหญิง รองเทาใหใสรองเทาหุมสนที่จะใชในวันรับจริง (มหาบัณฑิตบัณฑิต
และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหญิง ตองสวมกระโปรงเทานั้น)
-วันซอมใหญ แตงกายเหมือนวันประสาทปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
1.3.2 เอกสารแสดงตัว
ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรประจําตัวนักศึกษา ซึ่งมีรูป
ถายมาดวยเพื่อแสดงตัวในวันฝกซอม
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1.3.3 การตรวจสอบรายชื่อ
โปรดไปถึงกอนเวลานัดหมายเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งติดประกาศไว ณ สถานที่ลงทะเบียน
ตามขอ 1 มหาบัณฑิต บัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรจะตองจําเลขลําดับไวเพื่อ
ความสะดวกในการจัดแถวและที่นั่ง
1.3.4 การลงทะเบียนเขาฝกซอม
มหาบัณฑิต บัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรจะตองลงทะเบียนกอนเขา
ฝกซอมทุกครั้ง ดังนี้
- ลงทะเบียนซอมยอย วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
แยกตามกลุมและสถานที่ตามที่กําหนดไวในขอ 1
ภาคเชา (แยกตามกลุม)
เวลา 08.00-08.30 น.
ภาคบาย (รวม)
เวลา 13.00-13.30 น.
-ลงทะเบียนซอมใหญ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินนี าถ มหาวิทยาลัยราชธานี
ภาคเชา
เวลา 08.00 - 08.30 น.
ภาคบาย
เวลา 13.00 - 13.30 น.
- วันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 หยุดพัก 1 วัน
หมายเหตุ
1.มหาบัณฑิตและบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรทีไ่ มมาฝกซอม
จะถูกตัดสิทธิก์ ารรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
2.ถายภาพหมู เริ่ม 08.30 เปนตนไป
2.การแตงกายในวันประสาทปริญญาบัตร
เพื่อใหการแตงกายของ มหาบัณฑิต บัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร มีความ
เหมาะสมและเปนระเบียบเรียบรอย จึงกําหนดเครื่องแตงกายของมหาบัณฑิต บัณฑิต และผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรชายและหญิงในวันประสาทปริญญาบัตรไวดงั นี้
2.1 ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาบัณฑิตชาย -ชุดสากลสีกรมทา/สีเขม
-เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีกรมทา
-รองเทาหุมสนสีดํา และถุงเทาสีเขม
-สวมครุยวิทยฐานะ
มหาบัณฑิตหญิง -กระโปรงสีกรมทายาวคลุมเขา อาจผาปายทับ
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-เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมีปกตัดดวยผาเรียบ ไมมีลวดลายในเนื้อผา
-รองเทาหุมสนสีขาวลวนไมมีเครื่องประดับใดๆสนสูงพอประมาณ
-ถุงนองสีเนื้อ
-สวมครุยวิทยฐานะ
-ทรงผมสุภาพ เปดหนาดานซายเก็บปลายผมใหเรียบรอย
-หามใสเครื่องประดับทุกชนิด
สําหรับขาราชการพลเรือน หรือขาราชการ ตํารวจ แตงเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม
สวมหมวก
2.2 ระดับปริญญาบัณฑิต
บัณฑิตชาย
-ชุดราชปะแตน
-แผงคอสีตามคณะ
-รองเทาหุมสนสีดําและใสถงุ เทาสีเขม
-สวมครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตหญิง

-กระโปรงสีกรมทายาวคลุมเขา อาจผาปายทับ
-เสื้อสีขาวแขนสั้น
-กระดุม เข็ม และหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย
-รองเทาหุมสนสีดําลวนไมมีเครื่องประดับใดๆสนสูงพอประมาณ
-ถุงนองสีเนื้อ
-สวมครุยวิทยฐานะ
-ทรงผมสุภาพ เปดหนาดานซายเก็บปลายผมใหเรียบรอย
-หามใสเครื่องประดับทุกชนิด
สําหรับขาราชการพลเรือน หรือขาราชการ ตํารวจ แตงเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม
สวมหมวก
2.3 ระดับประกาศนียบัตร (ผูชวยพยาบาล)
ชาย

-เสื้อปกติขาว คอตั้ง ติดเข็มมหาวิทยาลัยที่ปกคอเสื้อทัง้ ๒ ขาง
-กางเกงสีขาวตัดดวยผาเรียบ ทรงสุภาพ
-รองเทาหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดํา

หญิง

-ชุดสีขาว(ชุดผูชวยพยาบาล: ชุดพิธีการสีขาวแขนยาว)
-กระดุม และเข็มมหาวิทยาลัย
-รองเทาหุมสนสีขาว ไมมีเครื่องประดับใดๆ สนสูงพอประมาณ
-ถุงนองสีขาว
-สวมเครปวิทยฐานะ (เครปครึ่งตัว พื้นสีกรมทา แถบสีแสด)
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-สวมหมวกผูชวยพยาบาล
-หามใสเครื่องประดับทุกชนิด

