กําหนดการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 – 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
ณ อาคารรักตะกนิษฐ (ซอมใหญสวมครุย)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
รอบที่ 1
เรียกแถวเวลา 06.30 น.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
1 – 821
รวม 821 คน
822 – 999
รวม 178 คน

รอบที่ 2
เรียกแถวเวลา 11.00 น.
บัญชีบัณฑิต
ลําดับที่
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ลําดับที่
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
1000 – 1092
รวม 93 คน
1093 – 1634
รวม 542 คน
1635 – 1989
รวม 355 คน

วันศุกรที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
รอบที่ 1
เรียกแถวเวลา 06.30 น.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
1990 – 2834
รวม 845 คน

รอบที่ 2
เรียกแถวเวลา 11.00 น.
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
นิติศาสตรบัณฑิต
ลําดับที่
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ลําดับที่

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
2835 – 3377
รวม 543 คน
3378 – 3468
รวม 91 คน
3469 – 3556
รวม 88 คน
3557 – 3559
รวม
3 คน

รอบที่ 3
เรียกแถวเวลา 15.00 น.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1

ฉบับแกไข วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561

กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 – 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
วันอาทิตยที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ หองพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาคแรก
เรียกแถวเวลา 13.30 น.
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ณ ใตอาคารวิชาการ 3

ภาคหลัง
เรียกแถวเวลา 16.00 น.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ณ ใตอาคารวิชาการ 3

ฉบับแกไข วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง การแตงกายบัณฑิตวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
…………………………………………..

ดวยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เปนประจําทุกป เพื่อใหเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอใหบัณฑิต ปฏิบัติดังนี้
๑. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย
• สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลาย
• สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมทาและสีน้ําเงินเขมเทานั้น)
• ผูกเนกไทตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
• สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย
• สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลาย หรือเครื่องตกแตงที่เปนโลหะ
• ตัดผมทรงสุภาพ เปดหู เปดทายทอย ไมไวหนวดเครา
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง
• สวมเสื้ อเครื่ อ งแบบของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น สีข าวมี ส าบหน า คอกลั ด กระดุ ม
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อดวย
• สวมกระโปรงเขารูปทรงเอ หรือทรงสอบ สีกรมทาเทานั้น ยาวคลุมเขาเล็กนอย
• สวมถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
• สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลายและไมเปดหัว
• สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา
• ใหเกลาผมขึ้นใหหมด (หามปลอยหางมา) เพื่อความเปนระเบียบ ในการตรวจเครื่องแตงกาย
และเกิดความแตกตางของสีผม
• บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ ไมเกิน 5 เดือน นับถึงวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
ตองสวมชุดคลุมทอง ใหตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตตอกับกระโปรง สีกรมทาเขม ติดซิฟหลัง

๒. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เปนขาราชการ
๑. ขาราชการพลเรือน
• สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไมสวมหมวก
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒.

๓.

หมายเหตุ

ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร
• สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
• คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
• นําถุงมือสีขาวไปดวย
ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นประทวน
• สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
• สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
• คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
• นําถุงมือขาวไปดวย
บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแตงกายตามระเบียบของศาสนา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)
รองธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอปฏิบัติของบัณฑิตกอนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. เขาฝกซอมยอย และฝกซอมใหญ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. แตงกายใหถูกตองตามที่กําหนดไวมิฉะนั้น จะไมอนุญาตใหเขาฝกซอม และรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
๓. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ทําสีผม ตองเปลี่ยนสีผมใหเปนสีธรรมชาติ กอนวัน
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรหามตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับสะทอนแสงตางๆ
เชน ตางหูเพชร ทอง หามติดกิ๊บสะทอนแสง หามผูกโบวตางๆ ฯลฯ ใหใชยางรัดผมสีดํา
เทานั้น
๕. หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด แมแตนาฬิกา
๖. หามสวมแวนดํา อนุญาตใหสวมแวนสายตา สีสุภาพ ไมฉูดฉาด เทานั้น
๗. หามทาเล็บ และหามไวเล็บยาว
๘. หามนําอาหารเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไมขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค ปากกา ทิชชู
พวงกุญแจ ยาอม ยาหมอง ฯลฯ เขาจุดรวมแถว บริเวณใตอาคารวิชาการ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเด็ดขาด
๙. หามออกจากหอประชุมเมื่อเขาที่นั่งเรียบรอยแลว ถามีเหตุจําเปน ใหแจงอาจารยผูควบคุม
แถวทราบ เพื่อแจงฝายฝกซอมชวยแกไขปญหา
๑๐. ห า มนํ า เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทุ ก ชนิ ด
เข า จุ ด รวมแถว ณ บริ เ วณใต อ าคารวิ ช าการ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเด็ดขาด

