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ค ำน ำ

คูม่ือพิธีการรับพระราชทานปริญญาบตัร ของสถาบนัการอาชีวศกึษา 
และสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร  เป็นคู่มือซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
ด้านบณัทิตรวบรวม เรียบเรียงข้อมลู ความรู้ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัครุยวิทยฐานะ 
ข้อแนะน าและข้อควรทราบในการเข้ารับพระทานปริญญาบตัร การแต่งกาย
ของบณัฑิต และแนวทางปฏิบตัิที่ถกูต้องเหมาะสมของบณัฑิตตัง้แต่ก่อน
เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร จนถึงเมื่อรับพระราชทานปริญญาบตัร
แล้ว เพื่อให้ความรู้แก่บณัฑิต และผู้ เก่ียวข้องกับพิธีการรับพระราชทาน
ปริญญาบตัรของสถาบนั ฯ ได้ศกึษา เตรียมการ และน าไปใช้ประกอบการ
ฝึกซ้อม และเข้าพิธีการรับพระราชทานปริญญาบตัรได้อยา่งถกูต้องเพราะ
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเป็นความ
ภมิูใจของครอบครัว บณัฑิตจึงควรเตรียมพร้อมและมีความตัง้ใจ ในการ
ฝึกซ้อม และปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีได้ก าหนดไว้

 ในนามคณะกรรมการฝ่ายจดัการด้านบณัทิตหวงัว่าคูม่ือฉบบันี ้
จะเป็นประโยชน์ต่อบณัฑิต ในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง จนถึงวนัฝึกซ้อมที่
สถาบนั ฯ จดัให้ 

        (นายวิศวะ  คงแก้ว)
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจดัการด้านบณัทติ

ผู้อ านวยการสถาบนัการอาชีวศกึษาเกษตรภาคใต้ 
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ครุยวิทยฐำนะไทย 
 
ครุยวิทยฐำนะไทย เป็นชุดพิธีกำรซึ่งสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย

โดยถื อรั บธรรม เนี ยมปฏิบั ติ ม ำจำกพิ ธี กำ รส ำ เ ร็ จกำรศึ กษำของ
สถำบันอุดมศึกษำทำงตะวันตก ปัจจุบันครุยวิทยฐำนะใช้ในพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรเพื่อแสดงถึงปริญญำวิทยฐำนะที่ได้จำกกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

ประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับกำรใช้ครุยวิทยฐำนะในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ 
โดยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมพีระบรมรำชำนุญำตให้ผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำในช้ันบัณฑิตจำกโรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนของพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวอยู่สำมำรถใช้ครุยเพื่อเป็นเกียรติยศได้ อย่ำงไรก็
ตำมในขณะนั้นโรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนฯ จัดกำรเรียนกำรสอนได้เพียง
ระดับประกำศนียบัตรเท่ำนั้น จึงไม่มีกำรจัดสร้ำงเสื้อครุยเพื่อแสดงว่ำเป็น
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำในขณะนั้น 

เมื่อโรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวได้รับกำรประดิษฐำนขึ้นเป็นจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในปี พ.ศ. 
๒๔๖๐ และสำมำรถจัดกำรศึกษำถึงระดบัปริญญำได้เป็นผลส ำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๗๑ ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จึงมีควำมคิดที่
จะสร้ำงเสื้อครุยส ำหรับบัณฑิตจุฬำฯ และออกเป็นพระรำชก ำหนดเสื้อครุย
บัณฑิตของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ถือเป็นครั้งแรกที่มี
กำรใช้ครุยวิทยฐำนะส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำในประเทศไทย 

เ มื่ อ ป ร ะ เ ทศ ไ ทย ไ ด้ ข ย ำ ย กำ ร ศึ กษ ำ ใน ร ะ ดั บ อุ ด มศึ ก ษ ำ 
สถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ จึงได้จัดสร้ำงครุยวิทยฐำนะเป็นลักษณะเฉพำะของ
ตนเองมำจนถึงปัจจุบัน 

ครุยวิทยฐำนะไทยในปัจจุบันมีหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่ งแต่ละ
สถำบันอุดมศึกษำจะก ำหนดรูปแบบของครุยวิทยฐำนะให้มีลักษณะเฉพำะ
ของตนเอง โดยสำมำรถจ ำแนกเป็นสองแบบหลัก ๆ ดังน้ี 
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สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

รูปแบบตำมพระรำชพิธีไทยแบบโบรำณ 
ครุยวิทยฐำนะรูปแบบน้ีมีลักษณะคล้ำย ๆ ชุดครุยพระยำแรกนำ หรือ

ขุนนำงสมัยโบรำณหรือที่เรียกว่ำครุยเทวดำ โดยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เป็นสถำบันอุดมศึกษำแห่งแรกที่ใช้ครุยวิทยฐำนะในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐำนะ
รูปแบบนี้สำมำรถแยกตำมชนิดเนื้อผ้ำและสีได้ดังนี้ 

ครุยเน้ือผ้ำโปร่งสีขำว 
จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย /ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ข อ น แ ก่ น /

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช/มหำวิทยำลัยนเรศวร/กลุ่มมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล/มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์/มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ/มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์/
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี/มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี/สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

ครุยเน้ือผ้ำทึบสีแดงหมำกสุก(สีแสด) สีแดงหรือสีเลือดหมู 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี/มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ/สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง/มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย/มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
เนื้อผ้ำสีแดง/สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน เนื้อผ้ำสีเลือดหมู 

ครุยเน้ือผ้ำทึบสีด ำ 
กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฎ ทั้งนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำงแห่งได้มีกำร

เปลี่ยนแปลงชุดครุยเป็นแบบฉบับของตนเอง/สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครุยเน้ือผ้ำทึบ สีอื่นๆ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ใช้เ น้ือผ้ ำสีชมพู/

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ใช้เนื้อผ้ำสีม่วง/มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏศรีสะเกษ ใช้สีทอง 

รูปแบบตำมแบบตะวันตก 
ครุยวิทยฐำนะประเภทนี้มีลักษณะแบบครุยจะเป็นครุยคลุมใช้เนื้อผ้ำ

ทึบสีด ำหรือสีอื่น ๆ อำจประดับฮูดหรือหมวกคล้ำยกับครุยวิทยฐำนะท่ีใช้ใน
ประเทศแถบตะวันตก โดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เป็นสถำบันอุดมศึกษำ

 
 

แห่งแรกที่ใช้ครุยวิทยฐำนะในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐำนะรูปแบบนี้สำมำรถแยก
ลักษณะได้ดังนี้ 

ชุดครุยแบบครุยตุลำกำรหรือทนำยควำม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในอดีตเคยมีกำรใช้หมวก แต่ปัจจุบันได้

ยกเลิกใช้ไปแล้ว/มหำวิทยำลัยศรีปทุม/ 
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต 
ชุดครุยแบบมีหมวก 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์ /ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ม หิ ด ล /

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร/์มหำวิทยำลัยนครพนม/
มหำวิทยำลัยแม่โจ้/มหำวิทยำลัยพะเยำ/มหำวิทยำลัยกรุงเทพ/มหำวิทยำลัย
รังสิต/มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย/มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

ชุดครุยแบบไม่มีหมวก 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร/มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มหำวิทยำลัย

บูรพำ มีหมวกส ำหรับดุษฎีบัณฑิต/มหำวิทยำลัยทักษิณ/มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม/มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์/มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ใช้เนื้อผ้ำสี
น้ ำตำลแก่/มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี/มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง/
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม/มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ/มหำวิทยำลัย
รำชภัฏมหำสำรคำม/มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด/มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่/มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย/มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์/
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี/มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ/สถำบนักำรพล
ศึกษำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนอ่ืนท้ังหมดนอกเหนือจำกที่ได้กล่ำวมำนี้ 

 
 
 
 

ข้อมูลจำก วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี 
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สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

รูปแบบตำมพระรำชพิธีไทยแบบโบรำณ 
ครุยวิทยฐำนะรูปแบบน้ีมีลักษณะคล้ำย ๆ ชุดครุยพระยำแรกนำ หรือ

ขุนนำงสมัยโบรำณหรือที่เรียกว่ำครุยเทวดำ โดยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เป็นสถำบันอุดมศึกษำแห่งแรกที่ใช้ครุยวิทยฐำนะในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐำนะ
รูปแบบนี้สำมำรถแยกตำมชนิดเนื้อผ้ำและสีได้ดังนี้ 

ครุยเน้ือผ้ำโปร่งสีขำว 
จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย /ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ข อ น แ ก่ น /

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช/มหำวิทยำลัยนเรศวร/กลุ่มมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล/มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์/มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ/มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์/
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี/มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี/สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ 

ครุยเน้ือผ้ำทึบสีแดงหมำกสุก(สีแสด) สีแดงหรือสีเลือดหมู 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี/มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ/สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง/มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย/มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
เนื้อผ้ำสีแดง/สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน เนื้อผ้ำสีเลือดหมู 

ครุยเน้ือผ้ำทึบสีด ำ 
กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฎ ทั้งนี้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำงแห่งได้มีกำร

เปลี่ยนแปลงชุดครุยเป็นแบบฉบับของตนเอง/สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครุยเน้ือผ้ำทึบ สีอื่นๆ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ใช้เ น้ือผ้ ำสีชมพู/

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ใช้เนื้อผ้ำสีม่วง/มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏศรีสะเกษ ใช้สีทอง 

รูปแบบตำมแบบตะวันตก 
ครุยวิทยฐำนะประเภทนี้มีลักษณะแบบครุยจะเป็นครุยคลุมใช้เนื้อผ้ำ

ทึบสีด ำหรือสีอื่น ๆ อำจประดับฮูดหรือหมวกคล้ำยกับครุยวิทยฐำนะที่ใช้ใน
ประเทศแถบตะวันตก โดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เป็นสถำบันอุดมศึกษำ

 
 

แห่งแรกที่ใช้ครุยวิทยฐำนะในรูปแบบนี้ ครุยวิทยฐำนะรูปแบบนี้สำมำรถแยก
ลักษณะได้ดังนี้ 

ชุดครุยแบบครุยตุลำกำรหรือทนำยควำม 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในอดีตเคยมีกำรใช้หมวก แต่ปัจจุบันได้

ยกเลิกใช้ไปแล้ว/มหำวิทยำลัยศรีปทุม/ 
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต 
ชุดครุยแบบมีหมวก 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์ /ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ม หิ ด ล /

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่/มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร/์มหำวิทยำลัยนครพนม/
มหำวิทยำลัยแม่โจ้/มหำวิทยำลัยพะเยำ/มหำวิทยำลัยกรุงเทพ/มหำวิทยำลัย
รังสิต/มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย/มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

ชุดครุยแบบไม่มีหมวก 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร/มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มหำวิทยำลัย

บูรพำ มีหมวกส ำหรับดุษฎีบัณฑิต/มหำวิทยำลัยทักษิณ/มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม/มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์/มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ใช้เนื้อผ้ำสี
น้ ำตำลแก่/มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี/มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง/
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม/มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ/มหำวิทยำลัย
รำชภัฏมหำสำรคำม/มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด/มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่/มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย/มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์/
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี/มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ/สถำบนักำรพล
ศึกษำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนอ่ืนท้ังหมดนอกเหนือจำกที่ได้กล่ำวมำนี้ 

 
 
 
 

ข้อมูลจำก วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี 
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สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของสถำบัน
กำรอำชีวศึกษำ และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร  

ครุยวิทยฐำนะชั้นปริญญำตรีของสถำบัน เป็นเสื้อคลุมแขนยำวท ำ
ด้วยผ้ำโปร่งสีขำว ผ่ำอกตลอด ยำวคลุมเข่ำ มีส ำรดรอบขอบ ส ำรดต้นแขน 
และส ำรดปลำยแขน ดังต่อไปนี้  

๑.   ส ำรดรอบของและส ำรดปลำยแขน พื้นส ำรดท ำด้วยผ้ำสักหลำด 
สีแดงเลือดหมู กว้ำง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้ำง ๑ เซ็นติเมตร   
ที่ริมทั้งสองข้ำง ตอนกลำงส ำรดมีแถบทองกว้ำง ๓.๔ เซนติเมตร มีตรำ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำท ำด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน ขอบเป็นโลหะสีทอง  
มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๔.๕ เซนติเมตร ติดบนส ำรดรอบขอบบริเวณหน้ำอกทั้ง
สองข้ำง 

๒.   ส ำรดต้นแขน พื้นส ำรดท ำด้วยผ้ำสักหลำดสีแดงเลือดหมู กว้ำง 
๖.๕ เซ็นติเมตร มีแถบสีทองกว้ำง ๑ เซ็นติเมตร ที่ริมทั้งสองข้ำงตอนกลำงมี
ส ำรดแถบสีทองกว้ำง ๑.๓ เซนติเมตร 

เข็มวิทยฐำนะของสถำบัน มีลักษณะเป็นรูปตรำสถำบัน ท ำด้วย
โลหะดุนนูน ลงยำสีขำว ขอบเป็นโลหะลงยำสีทอง เส้นผ้ำศูนย์กลำง ๓.๘ 
เซนติเมตร  

ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 
มีดังต่อไปนี ้

(๑) นายกสภาสถาบัน  ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวท าด้วยผ้าโปร่งสี
ขาว ผ่าอกตลอด  ยาวคลุมเข่า  มีส ารดรอบขอบ  ส ารดต้นแขน  และส ารด
ปลายแขน  ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส ารดรอบขอบ  พื้นส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือด
หมู  กว้าง ๑๐ เซนติเมตร  โดยทาบแถบสีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร 
จ านวนหกแถบ  บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู  มีระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๘  
เซนติเมตร  มีส ารดเฉียงโดยพื้นส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู   
กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  วางเฉียง  ๓๖  องศา ทาบบนส ารดรอบขอบบริเวณ
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สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของสถำบัน
กำรอำชีวศึกษำ และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร  

ครุยวิทยฐำนะชั้นปริญญำตรีของสถำบัน เป็นเสื้อคลุมแขนยำวท ำ
ด้วยผ้ำโปร่งสีขำว ผ่ำอกตลอด ยำวคลุมเข่ำ มีส ำรดรอบขอบ ส ำรดต้นแขน 
และส ำรดปลำยแขน ดังต่อไปนี้  

๑.   ส ำรดรอบของและส ำรดปลำยแขน พื้นส ำรดท ำด้วยผ้ำสักหลำด 
สีแดงเลือดหมู กว้ำง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้ำง ๑ เซ็นติเมตร   
ที่ริมทั้งสองข้ำง ตอนกลำงส ำรดมีแถบทองกว้ำง ๓.๔ เซนติเมตร มีตรำ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำท ำด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน ขอบเป็นโลหะสีทอง  
มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๔.๕ เซนติเมตร ติดบนส ำรดรอบขอบบริเวณหน้ำอกท้ัง
สองข้ำง 

๒.   ส ำรดต้นแขน พื้นส ำรดท ำด้วยผ้ำสักหลำดสีแดงเลือดหมู กว้ำง 
๖.๕ เซ็นติเมตร มีแถบสีทองกว้ำง ๑ เซ็นติเมตร ที่ริมทั้งสองข้ำงตอนกลำงมี
ส ำรดแถบสีทองกว้ำง ๑.๓ เซนติเมตร 

เข็มวิทยฐำนะของสถำบัน มีลักษณะเป็นรูปตรำสถำบัน ท ำด้วย
โลหะดุนนูน ลงยำสีขำว ขอบเป็นโลหะลงยำสีทอง เส้นผ้ำศูนย์กลำง ๓.๘ 
เซนติเมตร  

ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 
มีดังต่อไปนี ้

(๑) นายกสภาสถาบัน  ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวท าด้วยผ้าโปร่งสี
ขาว ผ่าอกตลอด  ยาวคลุมเข่า  มีส ารดรอบขอบ  ส ารดต้นแขน  และส ารด
ปลายแขน  ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส ารดรอบขอบ  พื้นส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือด
หมู  กว้าง ๑๐ เซนติเมตร  โดยทาบแถบสีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร 
จ านวนหกแถบ  บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู  มีระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๘  
เซนติเมตร  มีส ารดเฉียงโดยพื้นส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู   
กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  วางเฉียง  ๓๖  องศา ทาบบนส ารดรอบขอบบริเวณ

 
 

กลางอกเสื้อ มีแถบสีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ท่ีริมทั้งสองข้าง แบ่งครึ่งผ้า
สักหลาดสีแดงเลือดหมูที่เหลือ  ๘  เซนติเมตร  ทาบแถบสีทอง  กว้าง  ๑  
เซนติเมตร  บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู  ณ  จุดแบ่งครึ่งข้างละหนึ่งแถบ  
รวมสองแถบ  และใช้แถบสีทอง  กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทาบบนผ้า
สักหลาดสีแดงเลือดหมู  ส่วนท่ีเหลือท้ังสองข้างมีตราสถาบันท าด้วยโลหะดุน
นูนสีเงิน  ขอบเป็นโลหะสีทอง  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  เซนติเมตร  ติดกลาง
ส ารดเฉียงท้ังสองข้าง   

(ข) ส ารดต้นแขนและส ารดปลายแขน  แบ่งเป็นสามตอน  
ระยะห่างตอนละ  ๒  เซนติเมตร  แต่ละตอน  กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  พ้ืน
ส ารดท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู  มีแถบสีทอง กว้าง ๑  เซนติเมตร   
ที่ริมทั้งสองข้าง ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจ าต าแหน่งนายกสภา
สถาบัน  ท าด้วยโลหะสีทอง ประกอบด้วยตราสถาบันร้อยเรียงเป็นเส้น 
กึ่งกลางสายสร้อยประดับตราสถาบัน  ยึดติดกับครุยประมาณร่องหัวไหล่  
และมีโบสีทองสองช้ันประดับบนบ่าทั้งสองข้าง 

 (๒) กรรมการสภาสถาบัน  เช่นเดียวกับนายกสภาสถาบัน  เว้นแต่
สายสร้อยท าด้วยโลหะสเีงิน  

(๓) ผู้อ านวยการสถาบัน  เช่นเดียวกับกรรมการสภาสถาบัน  เว้น
แต่สายสร้อยท าด้วยโลหะสีทอง  และโบสีทองมีหนึ่งช้ัน  

(๔ ) รองผู้ อ านวยการสถาบั น   ผู้ ช่ วยผู้ อ านวยการสถาบั น  
ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์  ผู้อ านวยการ
หน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่ มี ฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  และรอง
ผู้อ านวยการของต าแหน่งดังกล่าว  เช่นเดียวกับผู้อ านวยการสถาบัน  เว้นแต่
ไม่มีสายสร้อยประดับ  
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สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๕) คณาจารย์  เช่นเดียวกับรองผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้ ช่วย
ผู้ อ านวยการสถาบั น   ผู้ อ านวยการวิทยาลั ย   ผู้ อ านวยการส านั ก  
ผู้อ านวยการศูนย์  ผู้อ านวยการหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัย  และรองผู้อ านวยการของต าแหน่งดังกล่าว  เว้นแต่ส ารด
รอบขอบพ้ืนส ารดท าด้วยผ้าสักหลาด สีแดงเลือดหมู  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  
มีแถบสีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๐.๕  
เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง  กว้าง  ๐.๗  เซนติเมตร  เว้น
ระยะห่าง ๐.๕  เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๑  เซนติเมตร  
บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู  ส่วนที่เหลือทั้งสองข้าง มีตราสถาบันท าด้วย
โลหะดุนนูนสีเงิน  ขอบเป็นโลหะสีทอง  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  เซนติเมตร  
ติดบนส ารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง และไม่มีโบประดับ 
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สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๕) คณาจารย์  เช่นเดียวกับรองผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้ ช่วย
ผู้ อ านวยการสถาบั น   ผู้ อ านวยการวิทยาลั ย   ผู้ อ านวยการส านั ก  
ผู้อ านวยการศูนย์  ผู้อ านวยการหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัย  และรองผู้อ านวยการของต าแหน่งดังกล่าว  เว้นแต่ส ารด
รอบขอบพ้ืนส ารดท าด้วยผ้าสักหลาด สีแดงเลือดหมู  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  
มีแถบสีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๐.๕  
เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง  กว้าง  ๐.๗  เซนติเมตร  เว้น
ระยะห่าง ๐.๕  เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๑  เซนติเมตร  
บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู  ส่วนที่เหลือทั้งสองข้าง มีตราสถาบันท าด้วย
โลหะดุนนูนสีเงิน  ขอบเป็นโลหะสีทอง  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  เซนติเมตร  
ติดบนส ารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง และไม่มีโบประดับ 

  

 
 

 

๑. ครุยวิทยฐำนะของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
ส ำหรับผู้ได้รับปริญญำตรี  บัณฑติ 
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๒. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 

นำยกสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
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๒. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 

นำยกสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

๓. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 
กรรมกำรสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
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๔. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
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๔. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 
  

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

๕. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ผู้อ ำนวยกำร

วิทยำลัย/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ผู้อ ำนวยกำรศูนย/์ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำน
ที่เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำวิทยำลัย และรองผู้อ ำนวยกำร 

ต ำแหน่งดังกล่ำว 
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๖. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 

คณำจำรย์ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

ข้อแนะน ำและข้อควรทรำบ 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับบัณฑิตในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร 

ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๐ 
๑. บัณฑิตพึงเคร่งครัดในกำรปฏิบัติตนดังน้ี 

กำรตรงต่อเวลำและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน 
บัณฑิตที่แสดงควำมจ ำนงเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร จะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวัน เวลำตำมก ำหนดกำร และสถำนที่
รำยงำนตัวฝึกซ้อมและวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ส ำหรับบัณฑิตที่ไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังกล่ำว จะถูกตัดสิทธิในกำรเข้ำ
รับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

กำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ 
บัณฑิตควรเตรียมตัวล่วงหน้ำ เช่น เตรียมลำงำนเพื่อไปฝึกซ้อม เตรียม

เครื่องแต่งกำยเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เตรียมบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำรหรือบัตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งติดตัว
มำด้วยเพื่อแสดงตนในกำรไปรำยงำนตัวเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  
กำรระวังรักษำสุขภำพในช่วงระยะเวลำที่จะมีพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
วันฝึกซ้อมและวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตต้องระมัดระวังรักษำ
สุขภำพให้สมบูรณ์ โดยเฉพำะวันพิธี บัณฑิตจะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่ำ 
๔ ช่ัวโมง จึงควรรับประทำนอำหำรที่ไม่เสำะท้องและไม่ดื่มน้ ำมำกเกินควร 
กำรปฏิบัติตำมที่ผู้ฝึกซ้อมแนะน ำให้บัณฑิตปฏิบัติให้ถูกต้อง ควรจะฝึกซ้อม
ด้วยควำมตั้งใจและหลังจำกฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ช ำนำญและมั่นใจ 
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๖. ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่ง 

คณำจำรย์ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

ข้อแนะน ำและข้อควรทรำบ 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับบัณฑิตในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร 

ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๐ 
๑. บัณฑิตพึงเคร่งครัดในกำรปฏิบัติตนดังน้ี 

กำรตรงต่อเวลำและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน 
บัณฑิตที่แสดงควำมจ ำนงเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร จะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวัน เวลำตำมก ำหนดกำร และสถำนที่
รำยงำนตัวฝึกซ้อมและวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ส ำหรับบัณฑิตที่ไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังกล่ำว จะถูกตัดสิทธิในกำรเข้ำ
รับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

กำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ 
บัณฑิตควรเตรียมตัวล่วงหน้ำ เช่น เตรียมลำงำนเพื่อไปฝึกซ้อม เตรียม

เครื่องแต่งกำยเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เตรียมบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำรหรือบัตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งติดตัว
มำด้วยเพื่อแสดงตนในกำรไปรำยงำนตัวเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  
กำรระวังรักษำสุขภำพในช่วงระยะเวลำที่จะมีพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
วันฝึกซ้อมและวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตต้องระมัดระวังรักษำ
สุขภำพให้สมบูรณ์ โดยเฉพำะวันพิธี บัณฑิตจะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่ำ 
๔ ช่ัวโมง จึงควรรับประทำนอำหำรที่ไม่เสำะท้องและไม่ดื่มน้ ำมำกเกินควร 
กำรปฏิบัติตำมที่ผู้ฝึกซ้อมแนะน ำให้บัณฑิตปฏิบัติให้ถูกต้อง ควรจะฝึกซ้อม
ด้วยควำมตั้งใจและหลังจำกฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ช ำนำญและมั่นใจ 
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๒. กำรรำยงำนตัวเพ่ือฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
๒.๑  รำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรตรงตำมเวลำที่

ก ำหนดตำมก ำหนดกำรและสถำนท่ีรำยงำนตัวฝกึซ้อมและวันรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 

๒.๒  เตรียมบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ
บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตรท่ีทำงรำชกำรออกให้
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรที่
ได้รับกำรประทับตรำและลงลำยมือของกรรมกำรซึ่งแสดงว่ำบัณฑิตได้ผ่ำน
กำรฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว 

๒.๓  บัณฑิตที่ผ่ำนกำรฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอน
เท่ำนั้นจึงจะได้รับอนุญำตให้รำยงำนตัวเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

๒.๔  ห้ำมพกพำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตำมตัว อำวุธทุกชนิด นำฬิกำ 
ก ำไล สร้อยคอ ปำกกำ ต่ำงหู กระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำเครื่องส ำอำง กระดำษ
ทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมำกฝรั่ง ของขบเคี้ยว และเอกสำรทุกชนิดเข้ำในห้องพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรโดยเด็ดขำด 

๒.๕  ปฏิบัติตนอยู่ในอำกำรส ำรวมขณะนั่งอยู่ในห้องพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ไม่ลุกออกไปท ำธุระใดๆ จนกว่ำจะเสร็จพิธี หำกมีปัญหำฉุกเฉิน
ให้แจ้งผู้ก ำกับแถวเพื่อน ำกำรเข้ำ – ออกห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
เท่ำนั้น 
๓. กำรฝึกซ้อมย่อยและกำรฝึกซ้อมใหญ่ 

๓.๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ถือว่ำกำรฝึกซ้อมย่อยและกำร
ฝึกซ้อมใหญ่มีควำมส ำคัญมำกส ำหรับบัณฑิตที่จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตร ดังนั้น บัณฑิตที่ไม่เข้ำฝึกซ้อมไม่ว่ำครั้งหนึ่งครั้งใดตำมที่สถำบันกำร
อำชีวศึกษำก ำหนด คณะกรรมกำรฯ ไม่อนุญำตให้เข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ 

๓.๒  เมื่อผ่ำนกำรฝึกซ้อมแต่ละครั้ง กรรมกำรฯ จะประทับตรำบนบัตร
รับรองกำรฝึกซ้อมของบัณฑิตแต่ละคน ฉะนั้นบัณฑิตคนใดที่ถือบัตรรับรอง

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

กำรฝึกซ้อมที่ไม่ได้ประทับตรำ กรรมกำรฯ จะถือว่ำบัณฑิตไม่ผ่ำนกำรฝึกซ้อม 
จะไม่มีสิทธ์ิเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทันที 

๓.๓  ในกำรฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนต้องเข้ำรับ
ฝึกซ้อมตำมขั้นตอน จนกว่ำพิธีฯ ต่ำงๆ จะเสร็จสิ้นลง ต้องปฏิบัติตำม
ระเบียบและวิธีกำรซึ่งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตเป็นผู้ก ำหนด 
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๒. กำรรำยงำนตัวเพ่ือฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
๒.๑  รำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรตรงตำมเวลำที่

ก ำหนดตำมก ำหนดกำรและสถำนท่ีรำยงำนตัวฝกึซ้อมและวันรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 

๒.๒  เตรียมบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ
บัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบัตรท่ีทำงรำชกำรออกให้
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรที่
ได้รับกำรประทับตรำและลงลำยมือของกรรมกำรซึ่งแสดงว่ำบัณฑิตได้ผ่ำน
กำรฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว 

๒.๓  บัณฑิตที่ผ่ำนกำรฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอน
เท่ำนั้นจึงจะได้รับอนุญำตให้รำยงำนตัวเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

๒.๔  ห้ำมพกพำโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตำมตัว อำวุธทุกชนิด นำฬิกำ 
ก ำไล สร้อยคอ ปำกกำ ต่ำงหู กระเป๋ำสตำงค์ กระเป๋ำเครื่องส ำอำง กระดำษ
ทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมำกฝรั่ง ของขบเคี้ยว และเอกสำรทุกชนิดเข้ำในห้องพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรโดยเด็ดขำด 

๒.๕  ปฏิบัติตนอยู่ในอำกำรส ำรวมขณะนั่งอยู่ในห้องพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ไม่ลุกออกไปท ำธุระใดๆ จนกว่ำจะเสร็จพิธี หำกมีปัญหำฉุกเฉิน
ให้แจ้งผู้ก ำกับแถวเพื่อน ำกำรเข้ำ – ออกห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
เท่ำนั้น 
๓. กำรฝึกซ้อมย่อยและกำรฝึกซ้อมใหญ่ 

๓.๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ถือว่ำกำรฝึกซ้อมย่อยและกำร
ฝึกซ้อมใหญ่มีควำมส ำคัญมำกส ำหรับบัณฑิตที่จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตร ดังนั้น บัณฑิตที่ไม่เข้ำฝึกซ้อมไม่ว่ำครั้งหนึ่งครั้งใดตำมที่สถำบันกำร
อำชีวศึกษำก ำหนด คณะกรรมกำรฯ ไม่อนุญำตให้เข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ 

๓.๒  เมื่อผ่ำนกำรฝึกซ้อมแต่ละครั้ง กรรมกำรฯ จะประทับตรำบนบัตร
รับรองกำรฝึกซ้อมของบัณฑิตแต่ละคน ฉะนั้นบัณฑิตคนใดที่ถือบัตรรับรอง

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

กำรฝึกซ้อมที่ไม่ได้ประทับตรำ กรรมกำรฯ จะถือว่ำบัณฑิตไม่ผ่ำนกำรฝึกซ้อม 
จะไม่มีสิทธ์ิเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทันที 

๓.๓  ในกำรฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนต้องเข้ำรับ
ฝึกซ้อมตำมขั้นตอน จนกว่ำพิธีฯ ต่ำงๆ จะเสร็จสิ้นลง ต้องปฏิบัติตำม
ระเบียบและวิธีกำรซึ่งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตเป็นผู้ก ำหนด 
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ข้อปฏิบัติ และข้อห้ำมส ำหรับบัณฑิต 

๑.  ต้องตรงต่อเวลำตำมก ำหนดกำรที่แจ้งไว้ทั้งวันฝึกซ้อมย่อย วัน
ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระรำชทำนปริญญำบัตร 

๒.  บัณฑิตต้องตรวจสอบเครื่องแต่งกำยให้ถูกต้องเรียบร้อย เตรียม
รับประทำนอำหำรในปริมำณที่เพียงพอ เข้ำห้องน้ ำ ท ำธุระส่วนตัวให้เสร็ จ 
ใครมีโรคประจ ำตัวควรรับประทำนยำป้องกันให้ครบถ้วน ส่วนใครที่เจ็บป่วย
ฉับพลันให้รีบไปพบหน่วยพยำบำลโดยเร็วที่สุด และต้องรีบแจ้งต่อกรรมกำร
ฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตให้ทรำบด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบัณฑิตให้เข้ำพิธีฯ 
โดยรำบรื่นและป้องกันเหตุสุดวิสัยบนเวที 

๓.  ในกำรฝึกซ้อม นอกจำกบัณฑิตที่ก ำหนดให้เข้ำรับกำรฝึกซ้อมในวัน
นั้นแล้ว สถำบันไม่อนุญำตให้ญำติหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณที่รับ
รำยงำนตัวและบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมอย่ำงเด็ดขำด ขอให้แจ้งญำติหรือผู้ติดตำม
พักรออยู่ ณ บริเวณที่สถำบันจัดไว้ให้เท่ำนั้น 

๔.  กำรเข้ำแถวรำยงำนตัวให้เข้ำแถวรำยงำนตัวตำมล ำดับที่สถำบันกำร
อำชีวศึกษำก ำหนด 

๕.  ให้รำยงำนตัวโดยกำรลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนในสมุดรำยช่ือ  
ที่กรรมกำรฯ น ำมำให้พร้อมแสดงบัตรรับรองกำรฝึกซ้อมต่อกรรมกำรฯ 

๖.  กรรมกำรฯ จะเดินน ำบัณฑิตเข้ำนั่งประจ ำที่ในหอประชุม โดยเดิน
ผ่ำนซุ้มตรวจโลหะและของต้องห้ำม ดังนั้นเมื่อเกิดสัญญำณเสียงดังขึ้นกับ
บัณฑิตคนใด กรรมกำรฯ ในส่วนของ ศรภ. (ประจ ำกรมรำชองครักษ์) และ
ของสถำบันฯ จ ำเป็นต้องขอตรวจสอบบัณฑิตผู้นั้นโดยละเอียด และกรณี
ตรวจพบสิ่งของต้องห้ำม กรรมกำรฯ ต้องยึดไว้ โดยสิ่งของที่ห้ำมน ำเข้ำห้อง
พิธีฯ โดยเด็ดขำดท้ังในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระรำชทำนปริญญำบัตร  
มีดังนี ้

๖.๑  โลหะทุกชนิด ปำกกำ ดินสอ ยกเว้น กุญแจบ้ำน และกุญแจ
รถ (๑ ดอกเท่ำนั้น) ซึ่งบัณฑิตต้องถือไว้ในมือ เพื่อแสดงให้กรรมกำรฯ เห็น
ในขณะเดินผ่ำนซุ้มตรวจโลหะ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

๖.๒  กล้องถ่ำยภำพทุกชนิด และทุกขนำด 
๖.๓  กระเป๋ำ ถุงผ้ำ ถุงกระดำษ ท้ังประเภทสะพำย หนีบ และถือ 
๖.๔  บุหรี่ ไปน์ และอุปกรณ์กำรจุดไฟทุกชนิด 
๖.๕  เครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่พกพำติดตำม

ตัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคิดเลข เกมส์กด Talking Dic 
๖.๖  นำฬิกำข้อมือทุกชนิด 
๖.๗  สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เลสข้อมือ ก ำไล สำยรัดข้อมือ 

สำยสิญจน์ แหวน ต่ำงหู ปิ่นปักผม โบว์ติดผม ดอกไม้ติดผม ดอกไม้ติดเครื่อง
แต่งกำยและเครื่องประดับทุกชนิด 

๖.๘  กระดำษบันทึก กระดำษทิชชู และกระดำษอ่ืนๆ ทุกชนิด 
๖.๙  แว่นตำกันแดด และแว่นตำใดๆ ท้ังสิ้น ยกเว้น แว่นสำยตำ

โดยต้องเป็นแว่นสำยตำชนิดใสเท่ำน้ัน 
๗.  ต้องแต่งกำยตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด เช่น 

๗.๑  ห้ำมใส่วิกผม และผมปลอมทุกรูปแบบ 
๗.๒  ห้ำมท ำสีผลที่ไม่ใช่สีธรรมชำติของคนเอเชีย และห้ำมฉีด

สเปรย์หรือท ำไฮไลท์สีที่ผมทุกสี 
๗.๓  ห้ำมทำเล็บมือ เคลือบเล็บ ติดเล็บปลอม และห้ำมไว้เล็บยำว 

ต้องตัดเล็บมือท้ังสองข้ำงให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย 
๗.๔  บัณฑิตชำยห้ำมไว้หนวด – เครำ 
๗.๕  ห้ำมใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสีผิดธรรมชำติ ห้ำมใส่บิ๊กอำยและ

ขนตำปลอม 
๘.  บัณฑิตทุกคนต้องอยู่ในอำกำรส ำรวม รักษำมำรยำทที่ดีงำม ห้ำมส่ง

เสียงดัง 
๙.  กำรเดินผ่ำนลำดพระบำท ให้เดินข้ำมด้วยอำกำรปกติ ห้ำมกระโดด 
๑๐.  ห้ำมเคี้ยวหมำกฝรั่ง ตั้งแต่กำรรำยงำนตัวและตลอดพิธีฯ 
๑๑.  ในขณะที่มีกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรอยู่นั้น หำกบัณฑิตที่อยู่

บนเวทีปฏิบัติผิดวิธี หรือหกล้ม หรือกำรขำนช่ือไม่ตรงกับช่ือของบัณฑิต 
บัณฑิตที่นั่งอยู่ห้ำมหัวเรำะ หรือแสดงอำกำรใดๆ ท่ีไม่สุภำพออกมำ และ
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ข้อปฏิบัติ และข้อห้ำมส ำหรับบัณฑิต 

๑.  ต้องตรงต่อเวลำตำมก ำหนดกำรที่แจ้งไว้ทั้งวันฝึกซ้อมย่อย วัน
ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระรำชทำนปริญญำบัตร 

๒.  บัณฑิตต้องตรวจสอบเครื่องแต่งกำยให้ถูกต้องเรียบร้อย เตรียม
รับประทำนอำหำรในปริมำณที่เพียงพอ เข้ำห้องน้ ำ ท ำธุระส่วนตัวให้เสร็ จ 
ใครมีโรคประจ ำตัวควรรับประทำนยำป้องกันให้ครบถ้วน ส่วนใครที่เจ็บป่วย
ฉับพลันให้รีบไปพบหน่วยพยำบำลโดยเร็วที่สุด และต้องรีบแจ้งต่อกรรมกำร
ฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตให้ทรำบด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบัณฑิตให้เข้ำพิธีฯ 
โดยรำบรื่นและป้องกันเหตุสุดวิสัยบนเวที 

๓.  ในกำรฝึกซ้อม นอกจำกบัณฑิตที่ก ำหนดให้เข้ำรับกำรฝึกซ้อมในวัน
นั้นแล้ว สถำบันไม่อนุญำตให้ญำติหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณที่รับ
รำยงำนตัวและบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมอย่ำงเด็ดขำด ขอให้แจ้งญำติหรือผู้ติดตำม
พักรออยู่ ณ บริเวณที่สถำบันจัดไว้ให้เท่ำนั้น 

๔.  กำรเข้ำแถวรำยงำนตัวให้เข้ำแถวรำยงำนตัวตำมล ำดับที่สถำบันกำร
อำชีวศึกษำก ำหนด 

๕.  ให้รำยงำนตัวโดยกำรลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนในสมุดรำยช่ือ  
ที่กรรมกำรฯ น ำมำให้พร้อมแสดงบัตรรับรองกำรฝึกซ้อมต่อกรรมกำรฯ 

๖.  กรรมกำรฯ จะเดินน ำบัณฑิตเข้ำนั่งประจ ำที่ในหอประชุม โดยเดิน
ผ่ำนซุ้มตรวจโลหะและของต้องห้ำม ดังนั้นเมื่อเกิดสัญญำณเสียงดังขึ้นกับ
บัณฑิตคนใด กรรมกำรฯ ในส่วนของ ศรภ. (ประจ ำกรมรำชองครักษ์) และ
ของสถำบันฯ จ ำเป็นต้องขอตรวจสอบบัณฑิตผู้นั้นโดยละเอียด และกรณี
ตรวจพบสิ่งของต้องห้ำม กรรมกำรฯ ต้องยึดไว้ โดยสิ่งของที่ห้ำมน ำเข้ำห้อง
พิธีฯ โดยเด็ดขำดท้ังในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระรำชทำนปริญญำบัตร  
มีดังนี ้

๖.๑  โลหะทุกชนิด ปำกกำ ดินสอ ยกเว้น กุญแจบ้ำน และกุญแจ
รถ (๑ ดอกเท่ำนั้น) ซึ่งบัณฑิตต้องถือไว้ในมือ เพื่อแสดงให้กรรมกำรฯ เห็น
ในขณะเดินผ่ำนซุ้มตรวจโลหะ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

๖.๒  กล้องถ่ำยภำพทุกชนิด และทุกขนำด 
๖.๓  กระเป๋ำ ถุงผ้ำ ถุงกระดำษ ท้ังประเภทสะพำย หนีบ และถือ 
๖.๔  บุหรี่ ไปน์ และอุปกรณ์กำรจุดไฟทุกชนิด 
๖.๕  เครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่พกพำติดตำม

ตัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคิดเลข เกมส์กด Talking Dic 
๖.๖  นำฬิกำข้อมือทุกชนิด 
๖.๗  สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เลสข้อมือ ก ำไล สำยรัดข้อมือ 

สำยสิญจน์ แหวน ต่ำงหู ปิ่นปักผม โบว์ติดผม ดอกไม้ติดผม ดอกไม้ติดเครื่อง
แต่งกำยและเครื่องประดับทุกชนิด 

๖.๘  กระดำษบันทึก กระดำษทิชชู และกระดำษอ่ืนๆ ทุกชนิด 
๖.๙  แว่นตำกันแดด และแว่นตำใดๆ ท้ังสิ้น ยกเว้น แว่นสำยตำ

โดยต้องเป็นแว่นสำยตำชนิดใสเท่ำน้ัน 
๗.  ต้องแต่งกำยตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด เช่น 

๗.๑  ห้ำมใส่วิกผม และผมปลอมทุกรูปแบบ 
๗.๒  ห้ำมท ำสีผลที่ไม่ใช่สีธรรมชำติของคนเอเชีย และห้ำมฉีด

สเปรย์หรือท ำไฮไลท์สีที่ผมทุกสี 
๗.๓  ห้ำมทำเล็บมือ เคลือบเล็บ ติดเล็บปลอม และห้ำมไว้เล็บยำว 

ต้องตัดเล็บมือท้ังสองข้ำงให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย 
๗.๔  บัณฑิตชำยห้ำมไว้หนวด – เครำ 
๗.๕  ห้ำมใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสีผิดธรรมชำติ ห้ำมใส่บิ๊กอำยและ

ขนตำปลอม 
๘.  บัณฑิตทุกคนต้องอยู่ในอำกำรส ำรวม รักษำมำรยำทที่ดีงำม ห้ำมส่ง

เสียงดัง 
๙.  กำรเดินผ่ำนลำดพระบำท ให้เดินข้ำมด้วยอำกำรปกติ ห้ำมกระโดด 
๑๐.  ห้ำมเคี้ยวหมำกฝรั่ง ตั้งแต่กำรรำยงำนตัวและตลอดพิธีฯ 
๑๑.  ในขณะที่มีกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรอยู่นั้น หำกบัณฑิตที่อยู่

บนเวทีปฏิบัติผิดวิธี หรือหกล้ม หรือกำรขำนช่ือไม่ตรงกับช่ือของบัณฑิต 
บัณฑิตที่นั่งอยู่ห้ำมหัวเรำะ หรือแสดงอำกำรใดๆ ท่ีไม่สุภำพออกมำ และ
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ส ำหรับบัณฑิตที่หกล้มบนเวทีให้ลุกขึ้น แล้วด ำเนินกำรทุกอย่ำงปกติ ห้ำมวิ่ง
ลงจำกเวท ี

๑๒.  นัดแนะกับญำติไว้ล่วงหน้ำว่ำเมื่อพิธีฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะพบกันที่จุด
ใดเพรำะสถำบันฯ จะงดกระจำยเสียงประชำสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มพิธีฯ  
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ส ำหรับบัณฑิตที่หกล้มบนเวทีให้ลุกขึ้น แล้วด ำเนินกำรทุกอย่ำงปกติ ห้ำมวิ่ง
ลงจำกเวท ี

๑๒.  นัดแนะกับญำติไว้ล่วงหน้ำว่ำเมื่อพิธีฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะพบกันที่จุด
ใดเพรำะสถำบันฯ จะงดกระจำยเสียงประชำสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มพิธีฯ  
 

  

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

ระเบียบกำรแต่งกำยของบัณฑิต 

๑.   กำรแต่งกำยของบัณฑิต 
๑.๑  กำรแต่งกำยในวันฝึกซ้อมย่อย 

บัณฑิตต้องแต่งทรงผมและแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย (ห้ำมสวม
เสื้อยืด กำงเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้ำที่จะใช้ในวันเข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตรเพื่อให้เกิดควำมเคยชิน (บัณฑิตหญิงห้ำมสวมกำงเกง) 

๑.๒  กำรแต่งกำยในวันฝึกซ้อมใหญ่ 
บัณฑิตต้องแต่ งทรงผมให้สุภำพเรียบร้อย และแต่ งกำย 

เช่นเดียวกับวันเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทุกประกำร บัณฑิตที่รับ
รำชกำรทหำร ต ำรวจ ควรแต่งกำยเต็มยศและน ำกระบี่มำคำดฝึกซ้อมด้วย 

๑.๓  กำรแต่งกำยในวันเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ก.  บัณฑิตชำยที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ 

(๑)  แต่งกำยชุดเครื่องแบบข้ำรำชกำรปกติขำว  หรือ
เครื่องแบบพนักงำนของรัฐ 

(๒)  บัณฑิตที่รับรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ ให้แต่งกำยตำมที่
ต้นสังกัดก ำหนด 

(๓)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่กลำงกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ และสวม
ครุยปริญญำทับเครื่องแต่งกำย 
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การแต่งกายของบัณฑติชายท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 

ข.  บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
(๑)  เสื้อราชประแตนสีขาว 
(๒)  กางเกงขายาวสีขาว แบบสากล ทรงสุภาพ 
(๓)  กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร 
(๔)  ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย 
(๕)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่กลำงกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ และสวม
ครุยปริญญำทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑิตชำยที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ 

ค.  บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ 
(๑)  แต่งกำยชุดเครื่องแบบทหำรยศสัญญำบัตรว่ำท่ี ร.ต. 
(๒)  ต้องผ่ำนกำรตรวจเครื่องแบบก่อนเข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตร โดยมีรำยละเอียดกำรแต่งกำยดังนี้ 
- สวมเครื่องแบบปกติขำวตำมต้นสังกัด สวมครุยวิทย

ฐำนะตำมระดับปริญญำที่ได้รับ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่กลำงกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ และสวม
ครุยปริญญำทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑิตชำยที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ 

ค.  บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ 
(๑)  แต่งกำยชุดเครื่องแบบทหำรยศสัญญำบัตรว่ำท่ี ร.ต. 
(๒)  ต้องผ่ำนกำรตรวจเครื่องแบบก่อนเข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตร โดยมีรำยละเอียดกำรแต่งกำยดังนี้ 
- สวมเครื่องแบบปกติขำวตำมต้นสังกัด สวมครุยวิทย

ฐำนะตำมระดับปริญญำที่ได้รับ 
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การแต่งกายของบัณฑติชายท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 

ข.  บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
(๑)  เสื้อราชประแตนสีขาว 
(๒)  กางเกงขายาวสีขาว แบบสากล ทรงสุภาพ 
(๓)  กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร 
(๔)  ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย 
(๕)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่กลำงกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ และสวม
ครุยปริญญำทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑิตชำยที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ 

ค.  บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ 
(๑)  แต่งกำยชุดเครื่องแบบทหำรยศสัญญำบัตรว่ำท่ี ร.ต. 
(๒)  ต้องผ่ำนกำรตรวจเครื่องแบบก่อนเข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตร โดยมีรำยละเอียดกำรแต่งกำยดังนี้ 
- สวมเครื่องแบบปกติขำวตำมต้นสังกัด สวมครุยวิทย

ฐำนะตำมระดับปริญญำที่ได้รับ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่กลำงกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ และสวม
ครุยปริญญำทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑิตชำยที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ 

ค.  บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ 
(๑)  แต่งกำยชุดเครื่องแบบทหำรยศสัญญำบัตรว่ำท่ี ร.ต. 
(๒)  ต้องผ่ำนกำรตรวจเครื่องแบบก่อนเข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตร โดยมีรำยละเอียดกำรแต่งกำยดังนี้ 
- สวมเครื่องแบบปกติขำวตำมต้นสังกัด สวมครุยวิทย

ฐำนะตำมระดับปริญญำที่ได้รับ 
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- ถือกระบี่ด้วยมือซ้ำย โดยใช้นิ้วทั้ง ๔ สอดเข้ำไปในโกร่ง
กระบี่โดยใช้ข้อที่ ๒ ของนิ้วช้ีอยู่ตรงโกร่งกระบี่ 

- กำรใส่สำยโยงกระบี่ (สำมชำย) ให้ร้อยเข้ำระหว่ำงหู
กำงเกงหูท่ี ๑ – ๒ โดยสำยโยงกระบี่ห้อยลง 

- ห่วงโลหะที่สำยโยงกระบี่ (สำมชำย) ให้คล้องเข้ำกับฝัก
กระบี่ 

- เมื่อใช้คู่กับถุงมือให้น ำถุงมือมำพำดโกร่งกระบี่ โดยให้
ปลำยนิ้วห้อยลงและให้นิ้วโป้งของถุงมืออยู่ทำงขวำมือ และให้เก็บปลำยถุง
มือท่ีสวมในอุ้งมือ 

- กำรเดินแถวเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรให้ยก
กระบี่ขึ้นโดยปลำยกระบี่อยู่สูงจำกพื้นประมำณ ๑ ฝ่ำมือ ท่อนแขนแนบข้ำง
ล ำตัวตลอด เพื่อไม่ให้ปลำยกระบี่แกว่ง และเมื่อหยุดให้ลดกระบี่ไว้ในทำงตรง
เสมอ 

- กำรยืนในท่ำตรงให้ปลำยกระบี่ชิดนิ้วก้อยเท้ำซ้ำย 
- เครื่องหมำยเหล่ำติดที่คอเสือ้ด้ำนขวำมือตดิห่ำงจำกขอบ

ล่ำงและคอเสื้อด้ำนละ ๒.๕ เซนติเมตร 
- เครื่องหมำยควำมสำมำรถพิเศษประทับบริเวณหน้ำอก

ด้ำนขวำแนวเดียวกับเครื่องหมำยแพรแถบ 
- ใช้ดุมโลหะสีทอง ตรำตำมต้นสังกัด ติดที่คอ ๑ เม็ด และ

ตลอดแนวสำบเสื้อ ๔ เม็ด 
- บ่ำอินธนูแข็งตำมช้ันยศ 
- เครื่องหมำย นก. ติดที่คอเสื้อด้ำนซ้ำย ห่ำงจำกขอบล่ำง

และคอเสื้อด้ำนละ ๒.๕ เซนติเมตร 
- เครื่องหมำยแพรแถบ (สัญญำบัตร) ติดที่อกเสื้อด้ำนซ้ำย

สูงจำกกระเป๋ำ ๐.๕ เซนติเมตร 
- กระบี่ตำมเหล่ำที่สังกัด สำยโยงกระบี่ (สำมชำย) และถุง

มือขวำ 
- รองเท้ำหนังแบบทหำรแบบผูกเชือกหรือแบบฮำบ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๖)  ติดเข็มวิทยฐำนะ ที่กลำงกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ และสวม
ครุยปริญญำทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติที่เรยีนจบนักศึกษำวิชำทหำร ช้ันปีท่ี ๕ 

ง. บัณฑิตหญิงท่ีเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 
(๑)  แต่งกำยชุดเครื่องแบบข้ำรำชกำร ปกติขำวหรือเครื่องแบบ

พนักงำนของรัฐ 

(๒)  บัณฑิตที่รับรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ ให้แต่งกำยตำมที่ต้น
สังกัดก ำหนด 
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- ถือกระบี่ด้วยมือซ้ำย โดยใช้นิ้วทั้ง ๔ สอดเข้ำไปในโกร่ง
กระบี่โดยใช้ข้อที่ ๒ ของนิ้วช้ีอยู่ตรงโกร่งกระบี่ 

- กำรใส่สำยโยงกระบี่ (สำมชำย) ให้ร้อยเข้ำระหว่ำงหู
กำงเกงหูท่ี ๑ – ๒ โดยสำยโยงกระบี่ห้อยลง 

- ห่วงโลหะที่สำยโยงกระบี่ (สำมชำย) ให้คล้องเข้ำกับฝัก
กระบี่ 

- เมื่อใช้คู่กับถุงมือให้น ำถุงมือมำพำดโกร่งกระบี่ โดยให้
ปลำยนิ้วห้อยลงและให้นิ้วโป้งของถุงมืออยู่ทำงขวำมือ และให้เก็บปลำยถุง
มือท่ีสวมในอุ้งมือ 

- กำรเดินแถวเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรให้ยก
กระบี่ขึ้นโดยปลำยกระบี่อยู่สูงจำกพื้นประมำณ ๑ ฝ่ำมือ ท่อนแขนแนบข้ำง
ล ำตัวตลอด เพื่อไม่ให้ปลำยกระบี่แกว่ง และเมื่อหยุดให้ลดกระบี่ไว้ในทำงตรง
เสมอ 

- กำรยืนในท่ำตรงให้ปลำยกระบี่ชิดนิ้วก้อยเท้ำซ้ำย 
- เครื่องหมำยเหล่ำติดที่คอเสือ้ด้ำนขวำมือตดิห่ำงจำกขอบ

ล่ำงและคอเสื้อด้ำนละ ๒.๕ เซนติเมตร 
- เครื่องหมำยควำมสำมำรถพิเศษประทับบริเวณหน้ำอก

ด้ำนขวำแนวเดียวกับเครื่องหมำยแพรแถบ 
- ใช้ดุมโลหะสีทอง ตรำตำมต้นสังกัด ติดที่คอ ๑ เม็ด และ

ตลอดแนวสำบเสื้อ ๔ เม็ด 
- บ่ำอินธนูแข็งตำมช้ันยศ 
- เครื่องหมำย นก. ติดที่คอเสื้อด้ำนซ้ำย ห่ำงจำกขอบล่ำง

และคอเสื้อด้ำนละ ๒.๕ เซนติเมตร 
- เครื่องหมำยแพรแถบ (สัญญำบัตร) ติดที่อกเสื้อด้ำนซ้ำย

สูงจำกกระเป๋ำ ๐.๕ เซนติเมตร 
- กระบี่ตำมเหล่ำที่สังกัด สำยโยงกระบี่ (สำมชำย) และถุง

มือขวำ 
- รองเท้ำหนังแบบทหำรแบบผูกเชือกหรือแบบฮำบ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๖)  ติดเข็มวิทยฐำนะ ที่กลำงกระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำ และสวม
ครุยปริญญำทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติที่เรยีนจบนักศึกษำวิชำทหำร ช้ันปีท่ี ๕ 

ง. บัณฑิตหญิงท่ีเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 
(๑)  แต่งกำยชุดเครื่องแบบข้ำรำชกำร ปกติขำวหรือเครื่องแบบ

พนักงำนของรัฐ 

(๒)  บัณฑิตที่รับรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ ให้แต่งกำยตำมที่ต้น
สังกัดก ำหนด 
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(๓) เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ
ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 

จ.  บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 
(๑)  เสื้อเช้ิตสีขำว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลำย 

ไม่บำงเกินสมควร ผ่ำอกตรงโดยตลอดแขนสั้นเหนือข้อศอก ปลำยแขนปล่อย
ตรง ไม่ผ่ำปลำยแขน ติดกระดุมสีเงินลำยดุนนูนตรำสัญลักษณ์สถำบัน ตัวเสื้อ
มีควำมยำวเพียงพอส ำหรับให้กระโปรงทับได้เวลำสวมให้สอดชำยเสื้อไว้ใน
กระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อด้วย 
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(๓) เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ
ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 

จ.  บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 
(๑)  เสื้อเช้ิตสีขำว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลำย 

ไม่บำงเกินสมควร ผ่ำอกตรงโดยตลอดแขนสั้นเหนือข้อศอก ปลำยแขนปล่อย
ตรง ไม่ผ่ำปลำยแขน ติดกระดุมสีเงินลำยดุนนูนตรำสัญลักษณ์สถำบัน ตัวเสื้อ
มีควำมยำวเพียงพอส ำหรับให้กระโปรงทับได้เวลำสวมให้สอดชำยเสื้อไว้ใน
กระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อด้วย 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๒)  เข็มตรำสัญลักษณ์สถำบัน ติดบนอกเสื้อเบื้องซ้ำย 
(๓)  กระโปรงทรงตรง ด้ำนหลังผ่ำป้ำยแบบสุภำพ ไม่รัดรูป 

ยำวเสมอเข่ำ ผ้ำเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำยสีกรมท่ำ ชำยเสมอกัน 
(๔)  เข็มขัดหนังสีด ำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลำยดุนนูนตรำสัญลักษณ์

สถำบันมปีลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส ำหรับสอดปลำยเข็มขัด 
(๕)  ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลำย 
(๖)  รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ สูงไม่เกิน ๒.๕ นิ้ว ไม่มีลวดลำย 

ทรงสุภำพ 
(๗)  ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้ำให้เรียบร้อย 
(๘)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ

ทับเครื่องแต่งกำย 
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กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 

ฉ.  บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
(๑)  เสื้อสีขำวเกลี้ยง ไม่บำงเกินสมควร ผ่ำอกตลอด ตัวเสื้อ

ยำวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดำแบบแขนเช้ิต เวลำสวมให้ปล่อยชำยเสื้อไว้
นอกกระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อ 

(๒)  กระโปรงแบบทรงตรง ด้ำนหลังผ่ำป้ำยแบบสุภำพ ไม่
รัดรูป ควำมยำวต่ ำกว่ำเข่ำ ๓ นิ้ว ผ้ำเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำย สีกรมท่ำ ชำย
เสมอกัน 

(๓)  ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลำย 
(๔)  รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ ไม่มีลวดลำย ทรงสุภำพ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๕)  ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้ำให้เรียบร้อย 
(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ

ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงมคีรรภ์ 

 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๕)  ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้ำให้เรียบร้อย 
(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ

ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงมคีรรภ์ 
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กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ 

ฉ.  บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
(๑)  เสื้อสีขำวเกลี้ยง ไม่บำงเกินสมควร ผ่ำอกตลอด ตัวเสื้อ

ยำวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดำแบบแขนเช้ิต เวลำสวมให้ปล่อยชำยเสื้อไว้
นอกกระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อ 

(๒)  กระโปรงแบบทรงตรง ด้ำนหลังผ่ำป้ำยแบบสุภำพ ไม่
รัดรูป ควำมยำวต่ ำกว่ำเข่ำ ๓ นิ้ว ผ้ำเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลำย สีกรมท่ำ ชำย
เสมอกัน 

(๓)  ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลำย 
(๔)  รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ ไม่มีลวดลำย ทรงสุภำพ 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๕)  ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้ำให้เรียบร้อย 
(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ

ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงมคีรรภ์ 
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(๕)  ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้ำให้เรียบร้อย 
(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ

ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยของบัณฑติหญิงมคีรรภ์ 
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ช.  บัณฑิตหญิงมุสลิม สำมำรถแต่งกำยชุดฮิญำบ 
(๑)  เสื้อเช้ิตแขนยำวสีขำวมีสำยรัดข้อมือ 
(๒)  กลัดกระดุมคอเสื้อ 
(๓)  กระโปรงยำวสีกรมท่ำ ไม่มีลวดลำย 
(๔)  ผ้ำคลุมศีรษะสีขำว 
(๕)  รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำสูงไม่เกิน ๒.๕ นิ้ว ไม่มีลวดลำย 

ทรงสุภำพ 
(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ

ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยบณัฑิตหญิงมุสลิม 
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ช.  บัณฑิตหญิงมุสลิม สำมำรถแต่งกำยชุดฮิญำบ 
(๑)  เสื้อเช้ิตแขนยำวสีขำวมีสำยรัดข้อมือ 
(๒)  กลัดกระดุมคอเสื้อ 
(๓)  กระโปรงยำวสีกรมท่ำ ไม่มีลวดลำย 
(๔)  ผ้ำคลุมศีรษะสีขำว 
(๕)  รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำสูงไม่เกิน ๒.๕ นิ้ว ไม่มีลวดลำย 

ทรงสุภำพ 
(๖)  เข็มวิทยฐำนะ ติดที่หน้ำอกด้ำนขวำ และสวมครุยปริญญำ

ทับเครื่องแต่งกำย 

 
กำรแต่งกำยบณัฑิตหญิงมุสลิม 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

อนึ่ง ครุยปริญญำและเข็มวิทยฐำนะ เป็นสิ่งมงคลสูงสุดซึ่งได้รับ
พระรำชทำน จึงไม่ควรสวมพวงมำลัย ติดดอกไม้ เครื่องประดับอื่นใดที่ครุย
ปริญญำหรือบนศีรษะ 

บัณฑิตต้องศึกษำข้อแนะน ำ ข้อปฏิบัติและข้อห้ำมส ำหรับบัณฑิตจำก
คู่มือผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ หำก
ปรำกฏกรณีต่ำงๆ ในวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรซึ่งได้แจ้งเตือนแล้วใน
วันฝึกซ้อม แต่บัณฑิตไม่ปฏิบัติตำมที่แจ้งเตือน สถำบันฯ จ ำเป็นต้องตัดสิทธิ์
กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ข้อเสนอแนะ 

๑.  กำรสวมครุยวิทยฐำนะที่สวยงำมนั้น ส ำหรับบัณฑิตชำยควรให้ชำย
ครุยยำวประมำณครึ่งแข้ง ส ำหรับบัณฑิตหญิงควรให้ชำยครุยอยู่ในระดับ
เดียวกับชำยกระโปรงหรือยำวกว่ำพองำม 

๒.  ให้บัณฑิตสวมรองเท้ำคู่ที่จะใช้ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ใน
กำรฝึกซ้อมทุกวัน เพื่อให้เกิดควำมเคยชิน และคล่องตัว 

๒.  ขั้นตอนกำรฝึกซ้อมเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกซ้อมเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรมี ๒ 

ประกำรคือ 
(๑)  เพื่อให้บัณฑิตทรำบขั้นตอนต่ำงๆ ที่จะต้องปฏิบัติในกำรเข้ำรับ

พระรำชทำนปริญญำบัตรอย่ำงละเอียด โดยเฉพำะขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญ 
อำทิ กำรถวำยควำมเคำรพ กำรเดิน กำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรจำก
พระหัตถ ์และกำรเชิญปริญญำบัตร 

(๒)  เพื่อให้บัณฑิตได้น ำขั้นตอนต่ำงๆ ไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิต
มีควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง สวยงำม รวดเร็วและ
กระชับ 
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๒.๑  กำรถวำยควำมเคำรพ 
บัณฑิตชำย 
ยืนตัวตรงเท้ำชิดกัน แขนและ

มือปล่อยลงแนบล ำตัวตำมสบำย 
แล้วโน้มล ำตัวลงตั้งแต่ระดับเอว 
ขึ้นไป ก้มหน้ำ สำยตำอยู่ในระดับ
กระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จำกนั้นค่อยๆ 
ยืดตัวขึ้นตรงตำมเดิม 

 
 
 

 
บัณฑิตหญิง 
(๑) ที่ เป็นข้ำรำชกำรและ

แต่งเครื่องแบบปกติขำวให้ใช้วิธี
ยื น ต ร ง ถ ว ำ ย ค ว ำ ม เ ค ำ ร พ
เช่นเดียวกับบัณฑิตชำย 
 

 

 

 

 

  

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๒)  ที่เป็นข้ำรำชกำรแต่ไม่แต่งเครื่องแบบปกติขำว และบัณฑิตหญิงที่
ไม่ใช่ข้ำรำชกำร ให้ใช้วิธีถอนสำยบัว ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

- ยืนตัวตรงเท้ำชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบล ำตัวตำมสบำย ชักเท้ำ
ข้ำงใดข้ำงหนึ่ง ตำมถนัดไปด้ำนหลัง ไขว้ขำให้เข่ำซ้อนกัน ปล่อยมือทั้งสองไว้
ข้ำงล ำตัว ขณะที่ไขว้ขำมำด้ำนหลังให้ทิ้งน้ ำหนัก ย่อตัวลงตรงๆ พร้อมกับ
สำยตำหลบต่ ำ จำกนั้นยืดตัวขึ้น ลำกขำที่ไขว้กลับมำชิดกัน และยืนตรง
ตำมเดิม 

 

 
ขั้นตอนวิธีกำรถอนสำยบัว 
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สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

(๒)  ที่เป็นข้ำรำชกำรแต่ไม่แต่งเครื่องแบบปกติขำว และบัณฑิตหญิงที่
ไม่ใช่ข้ำรำชกำร ให้ใช้วิธีถอนสำยบัว ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

- ยืนตัวตรงเท้ำชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบล ำตัวตำมสบำย ชักเท้ำ
ข้ำงใดข้ำงหนึ่ง ตำมถนัดไปด้ำนหลัง ไขว้ขำให้เข่ำซ้อนกัน ปล่อยมือทั้งสองไว้
ข้ำงล ำตัว ขณะที่ไขว้ขำมำด้ำนหลังให้ทิ้งน้ ำหนัก ย่อตัวลงตรงๆ พร้อมกับ
สำยตำหลบต่ ำ จำกนั้นยืดตัวขึ้น ลำกขำที่ไขว้กลับมำชิดกัน และยืนตรง
ตำมเดิม 

 

 
ขั้นตอนวิธีกำรถอนสำยบัว 
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๒.๒  กำรเดิน 

เมื่อผู้ก ำกับแถวลุกขึ้นและถวำยควำมเคำรพ ให้บัณฑิตลุกขึ้น
ถวำยควำมเคำรพ แล้วให้บัณฑิตที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร โดยเดินเรียงล ำดับตำมเลขท่ีนั่งและเดินตำมแนวที่
ก ำหนดไว้ เมื่อก้ำวข้ึนสู่เวทีและถวำยควำมเคำรพ ณ จุดที่ ๑ แล้ว ให้เดินตัว
ตรงหันหน้ำไปยังที่ประทับแขนทั้งสองข้ำงปล่อยแนบล ำตัวตำมสบำยไม่แกว่ง
แขนและก้ำวพองำมไปยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยดูบัณฑิตที่อยู่ข้ำงหน้ำตนเสมอ 

 
แผนผังเวทีพระรำชทำนปรญิญำบตัร 

๒.๓  กำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์ 
หลังจำกถวำยควำมเคำรพ ณ จุดที่ ๒ แล้วก้ำวไปยังจุดที่ ๓ จุด

หน้ำพระพักตร์ชิดเท้ำ แล้วบัณฑิตยกมือขวำขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
(มือขวำเหยียดตรงนิ้วชิดกันแล้วยื่นแขนขวำไปด้ำนหน้ำพร้อมกับยกมือขึ้นให้
สูงถึงระดับที่กลำงฝ่ำมือขนำนกับขอบปริญญำบัตรที่ทรงพระรำชทำน ให้รับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์โดยไม่ต้องกระดกมือขึ้น 
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๒.๒  กำรเดิน 

เมื่อผู้ก ำกับแถวลุกขึ้นและถวำยควำมเคำรพ ให้บัณฑิตลุกขึ้น
ถวำยควำมเคำรพ แล้วให้บัณฑิตที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร โดยเดินเรียงล ำดับตำมเลขท่ีนั่งและเดินตำมแนวที่
ก ำหนดไว้ เมื่อก้ำวข้ึนสู่เวทีและถวำยควำมเคำรพ ณ จุดที่ ๑ แล้ว ให้เดินตัว
ตรงหันหน้ำไปยังที่ประทับแขนทั้งสองข้ำงปล่อยแนบล ำตัวตำมสบำยไม่แกว่ง
แขนและก้ำวพองำมไปยังจุดที่ก ำหนดไว้ โดยดูบัณฑิตที่อยู่ข้ำงหน้ำตนเสมอ 

 
แผนผังเวทีพระรำชทำนปรญิญำบตัร 

๒.๓  กำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์ 
หลังจำกถวำยควำมเคำรพ ณ จุดที่ ๒ แล้วก้ำวไปยังจุดที่ ๓ จุด

หน้ำพระพักตร์ชิดเท้ำ แล้วบัณฑิตยกมือขวำขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
(มือขวำเหยียดตรงนิ้วชิดกันแล้วยื่นแขนขวำไปด้ำนหน้ำพร้อมกับยกมือขึ้นให้
สูงถึงระดับที่กลำงฝ่ำมือขนำนกับขอบปริญญำบัตรที่ทรงพระรำชทำน ให้รับ
พระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์โดยไม่ต้องกระดกมือขึ้น 
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๒.๔  กำรเชิญปริญญำบัตร 

เมื่อรับพระรำชทำนปริญญำบัตรมำแล้ว บัณฑิตทุกคนจะต้องเชิญ
ปริญญำบัตรให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบกับอก โดยให้ปกปริญญำบัตรด้ำนที่มี
ตรำสถำบันอยู่ด้ำนนอก ถวำยควำมเคำรพก่อนนั่งประจ ำที่ และนั่งเชิญ
ปริญญำบัตรไว้อยู่ในอำกำรส ำรวม 
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๒.๕  กำรเข้ำน่ังประจ ำท่ีในห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

- บัณฑิตต้องเข้ำแถวบริเวณที่ก ำหนดตำมล ำดับที่ได้ฝึกซ้อม
มำแล้ว ถ้ำไม่เข้ำแถวตำมเวลำที่เรียกรำยงำนตัว จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

- ผู้ก ำกับแถวจะตรวจสอบรำยชื่อบัณฑิต 
- เมื่อได้ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับแถวจะเดินน ำบัณฑิตเข้ำห้องพิธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตนั่งประจ ำที่ตำมล ำดับที่ได้ฝึกซ้อมมำ ห้ำม
สับเปลี่ยนที่น่ังด้วยตนเองโดยเด็ดขำด ขณะที่นั่งหำกมีปัญหำฉุกเฉินให้แจ้งผู้
ก ำกับแถวทันที 

- เมื่อนั่งประจ ำที่แล้วให้คอยฟังผู้ที่เรียกช่ือตำมแถวที่นั่งและ
ตรวจสอบว่ำน่ังถูกต้องตำมล ำดับหรือไม่ 
  

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

๒.๖  กำรรับเสด็จ 
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระ

รำชด ำเนินถึงห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตยืนขึ้น ถวำยควำม
เคำรพ 

๒.๗  กำรเดินขึ้นบนเวที 
เมื่อถึงเวลำจะขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
-  ผู้ก ำกับแถวจะลุกขึ้นท ำควำมเคำรพ บัณฑิตเตรียมตัวโดยตั้ง

เท้ำขวำมำทำงข้ำงหน้ำเล็กน้อย 
-  ผู้ก ำกับแถวจะให้สัญญำณมือด้วยกำรยกแขนขวำข้ึนเหยียดตรง 

หงำยฝ่ำมือขึ้น บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้นพร้อมยืนพร้อก้ำวเท้ำซ้ำยชิดเท้ำ
ขวำ 

-  ผู้ก ำกับแถวให้สัญญำณมืออีกครั้งหนึ่งด้วยกำรวำดฝ่ำมือคว่ ำลง
ให้ถวำยควำมเคำรพพร้อมกัน เสร็จแล้วเดินเรียงแถวออกทำงด้ำนซ้ำยมือ
ตนเองเตรียมเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

บัณฑิตคนแรก 
- เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำอ่ำนค ำกรำบบังคม

ทูลถวำยรำยงำนถึงตอนที่ขอพระบรมรำชำนุญำตเบิกบุคคลเพื่อขำนนำม
บัณฑิต บัณฑิตคนแรกขึ้นบนเวที ถวำยควำมเคำรพที่จุดที่ ๑ แล้วเดินไป
ประจ ำที่ ณ จุดที่ ๒ หันหน้ำเข้ำสู่ที่ประทับแล้วถวำยควำมเคำรพ 

- เมื่อผู้ขำนนำมบัณฑิตอ่ำนช่ือของตนให้ก้ำวเดินไปยังจุดที่ ๓  
ชิดเท้ำ ยื่นมือขวำขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรแล้วถือแนบกับอกถอยหลัง
เฉียงออกไปทำงขวำ ๓ ก้ำว หน้ำตรง ตำมองที่ประทับชิดเท้ำที่จุดที่ ๔ ถวำย
ควำมเคำรพพร้อมกับบัณฑิตในจุดที่ ๒ หมุนตัวกลับทำงขวำ เดินลงจำกเวที
มือยังถือปริญญำบัตร แนบอกจนถึงที่น่ัง ถวำยควำมเคำรพก่อนนั่ง 

บัณฑิตคนต่อๆ ไป 
- ถวำยควำมเคำรพท่ีจุดที่ ๑ แล้วเดินไปตำมจุดต่อจำกบัณฑิตคน

หน้ำ 
- ถึงจุดที่ ๒ หันหน้ำเข้ำสู่ที่ประทับ แล้วถวำยควำมเคำรพ 
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๒.๕  กำรเข้ำน่ังประจ ำท่ีในห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

- บัณฑิตต้องเข้ำแถวบริเวณที่ก ำหนดตำมล ำดับที่ได้ฝึกซ้อม
มำแล้ว ถ้ำไม่เข้ำแถวตำมเวลำที่เรียกรำยงำนตัว จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

- ผู้ก ำกับแถวจะตรวจสอบรำยชื่อบัณฑิต 
- เมื่อได้ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับแถวจะเดินน ำบัณฑิตเข้ำห้องพิธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตนั่งประจ ำที่ตำมล ำดับที่ได้ฝึกซ้อมมำ ห้ำม
สับเปลี่ยนที่น่ังด้วยตนเองโดยเด็ดขำด ขณะที่นั่งหำกมีปัญหำฉุกเฉินให้แจ้งผู้
ก ำกับแถวทันที 

- เมื่อนั่งประจ ำที่แล้วให้คอยฟังผู้ที่เรียกช่ือตำมแถวที่นั่งและ
ตรวจสอบว่ำน่ังถูกต้องตำมล ำดับหรือไม่ 
  

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา 
 

๒.๖  กำรรับเสด็จ 
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระ

รำชด ำเนินถึงห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตยืนขึ้น ถวำยควำม
เคำรพ 

๒.๗  กำรเดินขึ้นบนเวที 
เมื่อถึงเวลำจะขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
-  ผู้ก ำกับแถวจะลุกขึ้นท ำควำมเคำรพ บัณฑิตเตรียมตัวโดยต้ัง

เท้ำขวำมำทำงข้ำงหน้ำเล็กน้อย 
-  ผู้ก ำกับแถวจะให้สัญญำณมือด้วยกำรยกแขนขวำข้ึนเหยียดตรง 

หงำยฝ่ำมือขึ้น บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้นพร้อมยืนพร้อก้ำวเท้ำซ้ำยชิดเท้ำ
ขวำ 

-  ผู้ก ำกับแถวให้สัญญำณมืออีกครั้งหนึ่งด้วยกำรวำดฝ่ำมือคว่ ำลง
ให้ถวำยควำมเคำรพพร้อมกัน เสร็จแล้วเดินเรียงแถวออกทำงด้ำนซ้ำยมือ
ตนเองเตรียมเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

บัณฑิตคนแรก 
- เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำอ่ำนค ำกรำบบังคม

ทูลถวำยรำยงำนถึงตอนที่ขอพระบรมรำชำนุญำตเบิกบุคคลเพื่อขำนนำม
บัณฑิต บัณฑิตคนแรกขึ้นบนเวที ถวำยควำมเคำรพที่จุดที่ ๑ แล้วเดินไป
ประจ ำที่ ณ จุดที่ ๒ หันหน้ำเข้ำสู่ที่ประทับแล้วถวำยควำมเคำรพ 

- เมื่อผู้ขำนนำมบัณฑิตอ่ำนช่ือของตนให้ก้ำวเดินไปยังจุดที่ ๓  
ชิดเท้ำ ยื่นมือขวำขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรแล้วถือแนบกับอกถอยหลัง
เฉียงออกไปทำงขวำ ๓ ก้ำว หน้ำตรง ตำมองที่ประทับชิดเท้ำที่จุดที่ ๔ ถวำย
ควำมเคำรพพร้อมกับบัณฑิตในจุดที่ ๒ หมุนตัวกลับทำงขวำ เดินลงจำกเวที
มือยังถือปริญญำบัตร แนบอกจนถึงที่น่ัง ถวำยควำมเคำรพก่อนนั่ง 

บัณฑิตคนต่อๆ ไป 
- ถวำยควำมเคำรพท่ีจุดที่ ๑ แล้วเดินไปตำมจุดต่อจำกบัณฑิตคน

หน้ำ 
- ถึงจุดที่ ๒ หันหน้ำเข้ำสู่ที่ประทับ แล้วถวำยควำมเคำรพ 
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- พร้อมกับผู้ขานนามอ่านช่ือของตน แล้วก้าวเดินไปยังจุดที่ ๓ ชิด
เท้ายื่นมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ถือแนบกับอก ถอยหลังเฉียง
ออกไปทางขวา ๓ ก้าว หน้าตรง ตามองที่ประทับ ชิดเท้าที่จุดที่ ๔ ถวาย
ความเคารพพร้อมกับบัณฑิตในจุดที่ ๒ หมุนตัวกลับทางขวา เดินลงจากเวที
มือยังถือปริญญาบัตรแนบอกจนถึงที่น่ัง ถวายความเคารพก่อนนั่ง 

๒.๘  การกล่าวค าปฏิญาณและรับพระราชทานพระบรมราโชวาท 
- เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่

ไมโครโฟนท่ีเตรียมไว้บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ พร้อมกับมือ
ขวาเชิญปริญญาแนบอก 

- ผู้แทนบัณฑิตถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ 
กราบบังคมทูล 
(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)  
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อที่ประชุม อันมีพระรัตนตรัย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ซึ่งเฝ้าทูลละออง
พระบาทอยู่ ณ ที่น้ีว่า 

๑.  ข้าพระพุทธเจ้า จักใช้ศิลปะวิทยาการ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาได้
ประสิทธ์ิประสาทให้เพื่อประกอบอาชีพโดยชอบธรรม และเป็นคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาติ 

๒. ข้าพระพุทธ เจ้ า  จัก เทิดทูนและจงรักภักดีต่อชา ติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและ
ศีลธรรมอันดี 

๓.  ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรนี้ 
ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณแห่งสถาบันการอาชีวศึกษาสืบไป 

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” (ผู้แทนบัณฑิตกล่าวคนเดียว) 
- เมื่อกล่าวค าปฏิญาณจบ บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพร้อมกัน 

ยืนตรงรับพระราชทานพระราโชวาทจบแล้วถวายความเคารพ 
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- พร้อมกับผู้ขานนามอ่านช่ือของตน แล้วก้าวเดินไปยังจุดที่ ๓ ชิด
เท้ายื่นมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ถือแนบกับอก ถอยหลังเฉียง
ออกไปทางขวา ๓ ก้าว หน้าตรง ตามองที่ประทับ ชิดเท้าที่จุดที่ ๔ ถวาย
ความเคารพพร้อมกับบัณฑิตในจุดที่ ๒ หมุนตัวกลับทางขวา เดินลงจากเวที
มือยังถือปริญญาบัตรแนบอกจนถึงที่น่ัง ถวายความเคารพก่อนนั่ง 

๒.๘  การกล่าวค าปฏิญาณและรับพระราชทานพระบรมราโชวาท 
- เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่

ไมโครโฟนที่เตรียมไว้บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ พร้อมกับมือ
ขวาเชิญปริญญาแนบอก 

- ผู้แทนบัณฑิตถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ 
กราบบังคมทูล 
(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)  
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อที่ประชุม อันมีพระรัตนตรัย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ซึ่งเฝ้าทูลละออง
พระบาทอยู่ ณ ที่น้ีว่า 

๑.  ข้าพระพุทธเจ้า จักใช้ศิลปะวิทยาการ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาได้
ประสิทธ์ิประสาทให้เพื่อประกอบอาชีพโดยชอบธรรม และเป็นคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาติ 

๒. ข้าพระพุทธ เจ้ า  จัก เทิดทูนและจงรักภักดีต่อชา ติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและ
ศีลธรรมอันดี 

๓.  ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรนี้ 
ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณแห่งสถาบันการอาชีวศึกษาสืบไป 

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” (ผู้แทนบัณฑิตกล่าวคนเดียว) 
- เมื่อกล่าวค าปฏิญาณจบ บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพร้อมกัน 

ยืนตรงรับพระราชทานพระราโชวาทจบแล้วถวายความเคารพ 
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๒.๙  กำรส่งเสด็จ 
- เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ

พระรำชด ำเนินกลับ บัณฑิตยืนตรงถวำยควำมเคำรพ 
- เมื่อเสด็จพระรำชด ำเนินออกจำกห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำ

บัตรแล้วให้บัณฑิตทุกคนรอจนได้รับสัญญำณจำกผู้ก ำกับแถว บัณฑิตจึง
ทยอยออกจำกห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรอย่ำงมีระเบียบ 
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ค ำสั่ง ฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ที ่๐๐๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือพิธีกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
------------- 

 ตำมท่ีสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสด็จ ฯ แทนพระองค์เพ่ือพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐  ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำ
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ นั้น 
 เพ่ือให้พิธีกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สมพระเกียรติ สถำบันกำร
อำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้ ซึ่งรับผิดชอบงำนฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต มีหน้ำที่และอ ำนำจตำมขอบเขตท่ีรับมอบหมำย
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือพิธีกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
คณะท ำงำน ประกอบด้วย 
๑. นำงสำวชมพูนุช  บัวบังศร ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร ประธำนคณะท ำงำน 
๒. นำงอุมำพร  ไชยจ ำเริญ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร รองประธำนคณะท ำงำน 
๓. นำงสำวก ำยำน  อยู่ประเสริฐ สถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร   คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวศิริวิมล  โพธิ์ไพร สถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร   คณะท ำงำน 
๕. นำยมนตรี  สิงห์สุวรรณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้   คณะท ำงำน 
๖. นำงเนำวรัตน์  รัตนพันธ์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
๗. นำงนิภำ  แววศักดิ์  สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ 
 จัดท ำคู่มือพิธีกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด ด้วยควำมรับผิดชอบ 
  สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

         

              (นำยวิศวะ   คงแก้ว) 
       ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้ 
         ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 








