ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การฝกซอมพิธีการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2559
--------------------------ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รีไดรับ พระมหากรุณ าธิคุณ โปรดเกล าฯ ให ส มเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป 2557 - 2558 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ อาคารใหมสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ จึงกําหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อ
เขาฝกซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2559 ดังนี้
1. วิธีรายงานตัวเขารับการฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตรายงานตัวเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2559 ผานทาง เว็บไซด
http://dsd.pbru.ac.th/parinya เทานั้น ตั้งแต วันที่ 4 - 26 มิถุนายน 2559 และบัณฑิตตองกรอกขอมูล
พรอมปริ้นบัตรประจําตัวบัณฑิต ติดรูปเพื่อนํามาแสดงตอเจาหนาที่วันเชาชุดครุย และวันฝกซอมทุกวัน
และวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เวทีใหมสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
2. คาใชจายตาง ๆ สําหรับบัณฑิตในการฝกซอมและเขารับพระราชทานปริญญาบัตรมีดังนี้
2.1 คาใชจายสําหรับบัณฑิต
รายการ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
1.คาเชาครุยวิทยฐานะ
1,200 บาท
2.คาเชาชุดสูท (สําหรับบัณฑิต ชาย) 1,500 บาท
300 บาท
3.คาถายรูปหมูบัณฑิต
400 บาท (รายการที่ 1-6 ) บัณฑิตดําเนินการในระหวางวันที่ 18-26
4.คางานเลี้ยงฉลองบัณฑิต
300บาท/คน มิถุนายน 2559 ณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย
5.คารถไป-กลับสวนอัมพรในวันรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปริญญา(กรณีไปรถที่มหาวิทยาลัย
จัดไวให)
250 บาท
6.คาอุปกรณเครื่องหมายนักศึกษา
2,100 บาท (รายการที่ 7) บริ ก ารตั ด ชุ ด ปกติ ชุ ด ขาว ในวั น ที่ 26
7. คาตัดชุดขาราชการปกติขาว
มิถุนายน 2559 ณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัย
(สําหรับที่รับขาราชการที่มีความ
ราชภัฏเพชรบุรี เวลา 10.00-13.00 น.
ประสงคจะตัด)
2.2 รายละเอียดของคาใชจาย
รายการ
รายละเอียด
1 การเชาชุดครุยวิทยฐานะ
คาเชา 700 บาท+คาประกันชุดเสียหาย 500 บาท รวม 1,200 บาท และ
กําหนดคืนชุดครุย ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2559 พรอมรับคา
ประกันชุดเสียหายคืน 500 บาท ณ หองการเงิน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย
หากเกินกําหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยของดคืนเงินประกันชุดเสียหาย
สอบถามรายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท 032-493300-6 ตอ 1119
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2.คาเชาชุดสูท (สําหรับบัณฑิต ชาย) คาเชา500บาท+คาประกันชุดเสียหาย 1,000บาท รวม 1,500 บาท และ
กําหนดคืนชุดสูท ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2559 พรอมรับคา
ประกันชุดเสียหายคืน 1,000 บาท ณ หองสํานักงานกองพัฒ นานักศึกษา
(ประตูหมายเลข 4) อาคารอเนกประสงค หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวทาง
รานของดคืนเงินประกันชุดเสียหาย สอบถามรายละเอียดไดที่ หมายเลข
โทรศัพท 0 3249 3278
3.คารถไป-กลับสวนอัมพรในวันรับ บัณฑิตจองรถไดตั้งแตในวันที่ 18-26 มิถุนายน 2559 โดยสามารถจอง
ปริญญา(กรณีไปรถที่มหาวิทยาลัย ใหกับญาติที่จะไปแสดงความยินดีได สอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลข
จัดไวให)
โทรศัพท 0 3249 3300 6 ตอ 1119
4.คาอุปกรณเครื่องหมายนักศึกษา อุปกรณเครื่องหมายนักศึกษาชาย,หญิง ชุดละ250บาทสอบถามรายละเอียด
ไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0 3249 3278 บัณฑิตที่เปนขาราชการไมตองซื้อ
5.คาตัดชุดขาราชการปกติขาว
บัณฑิตที่เปนขาราชการ หรือ วาที่รอยตรี ประสงคจะตัดชุดปกติขาว รานจะ
(สําหรับที่รับขาราชการที่มีความ มาวัดตัว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.-13.00 น.
ประสงคจะตัด)
ณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย สอบถามรายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท
0 3249 3278
3.กําหนดการฝกซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
วัน เดือน ป
เวลา / น.
กิจกรรม
11 ส.ค.2559 07.00-08.30 น. -รายงานตัว ณ หนาหองประชุมอเนกประสงค 1 บัณฑิตทุกคนเขาหอง
ประชุมนั่งตามอัธยาศัย
08.30-10.00 น. -อธิการบดีกลาวตอนรับ
10.00-12.00 น. -บัณฑิตทุกทานชมวีดีทัศนการฝกซอมในภาพรวมและวีดีทัศนการแตงกาย
บัณฑิต พรอมฟงขั้นตอนวิธีการฝกซอมในภาพรวม
บัณฑิตแยกเขากลุมตางๆ เพื่อฝกซอมกลุมยอย ดังนี้
กลุม 1 บัณฑิตเลขที่ 0001-0200 อาคารวิทยาภิรมย ชั้น 3
กลุม 2 บัณฑิตเลขที่ 0201-0400 อาคารวิทยาภิรมย ชั้น 4
กลุม 3 บัณฑิตเลขที่ 0401-0600 อาคารวิทยาภิรมย ชั้น 5
กลุม 4 บัณฑิตเลขที่ 0601-0800 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุม 5 บัณฑิตเลขที่ 0801-1000 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
กลุม 6 บัณฑิตเลขที่ 1001-1200 อาคารศูนยการเรียนรู (อาคาร 25)
กลุม 7 บัณฑิตเลขที่ 1201-1400 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กลุม 8 บัณฑิตเลขที่ 1401-1761 อาคารคณะมนุษยศาสตรฯ
กลุม 9 ปริญญาเอกและปริญญาโทหองประชุมวิทยาภิรมย 2
พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
12.00-13.00 น. -บัณฑิตฝกซอมกลุมยอย(กลุมเล็ก) ตอ
13.00-15.00 น. -บัณฑิตฝกซอมรวม ณ หองประชุมอเนกประสงค 1
15.00-16.30 น. -บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกทานรวมงานฉลองบัณฑิต
17.00-20.00 น. ณ หนาอาคารวิทยาภิรมย

บัณฑิตวุฒิ
ปริญญาตรี
บช.บ. วศ.บ.
ค.บ. วท.บ.
นศ.บ. ศศ.บ.
น.บ. บธ.บ.
รป.บ.
ปริญญาเอก
ปร.ด.
ปริญญาโท
รป.ม. ศศ.ม.
ค.ม. บท.ม.
วศ.ม วท.ม
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12 ส.ค.2559 07.00-08.00 น. - บัณฑิตตั้งแถวเรียงตามที่กําหนดในการฝกซอมยอย
ณ ลานจอดรถอาคารอเนกประสงค เพื่อเขาหองฝกซอมรวม ณ หอง
อเนกประสงค 1 อาคารอเนกประสงค
08.00-12.00 น. - ดําเนินการฝกซอมรวม/ตรวจการแตงกายบัณฑิต
- สรุปภาพรวมของการฝกซอมภาคเชา
12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.00-16.30 น. - ดําเนินการฝกซอมรวม / ตรวจการแตงกาย (ตอ)
สรุปภาพรวมของการฝกซอมภาคบาย
13 ส.ค.2559 07.00-08.00 น. - บัณฑิตตั้งแถวเรียงตามที่กําหนดในการฝกซอมรวม
ณ ลานจอดรถอาคารอเนกประสงค เพื่อเขาหองฝกซอมรวม ณ หอง
อเนกประสงค 1 อาคารอเนกประสงค
08.00-08.30 น. - ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบเกียรติบัตรแกบัณฑิตเกียรตินิยม
08.30-12.00 น. - ฝกซอมใหญ ป.เอก/ ป.โท/ ป.ตรี ทุกสาขา สวมครุยวิทยฐานะ
ณ หองอเนกประสงค 1
- สรุปผลการฝกซอมใหญ / แจงการนัดหมาย
12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
15 ส.ค.2559
10.00 น.
บัณฑิตตั้งแถวเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ดานขางหอประชุม
อาคารใหมสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี
บช.บ. วศ.บ.
ค.บ. วท.บ.
นศ.บ. ศศ.บ.
น.บ. บธ.บ.
รป.บ.
ปร.ด. รป.ม.
ศศ.ม. ค.ม.
บท.ม. วศ.ม
วท.ม
บช.บ. วศ.บ.
ค.บ. วท.บ.
นศ.บ. ศศ.บ.
น.บ. บธ.บ.
รป.บ.

**** บัณฑิตสามารถสอบถามรายละเอียด ไดที่ 0 3249 3278
4. การรับปริญญาบัตร
4.1 บั ณ ฑิ ต ที่ ร ายงานตั ว เข ารั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ต อ งผ า นการฝ ก ซ อ มพิ ธี รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรทุกขั้นตอน ครบทุกวัน หากไมครบกําหนดหรือไมผานการฝกซอมใหบัณฑิตเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตรในปถัดไป
4.2 แนวปฏิบัติสําหรับบัณฑิตที่ไมประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหแจงผาน
เว็บไซดรายงานตัวบัณฑิต (ไมตองมารายงานตัว) โดยระบุชองทางในการรับปริญญาบัตรดังนี้
1) มหาวิ ทยาลัยสงปริญ ญาบั ต รไปให บัณ ฑิตทางไปรษณี ย ซึ่งมีคาใชจายในการ
จัดสง 50 บาท โดยชําระเปนไปรษณียธนาณัติสั่งจาย คุณประไพ ขมแกว และสงมาที่สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
2) รับดวยตนเองที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 90 วันหลังจากวัน
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร (เริ่มนับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2559) หากพนกําหนด 90 วัน ตองชําระ
คาธรรมเนียมในการรับเอกสารลาชา 500 บาท
5. การแตงกายของบัณฑิต
5.1 วันรายงานตัวและวันฝกซอมยอย (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)
5.1.1 ให ดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต มหาบัณ ฑิ ตและบัณ ฑิ ตทุกท าน สวมชุดสุภ าพเหมาะสมกั บ สถานที่
ราชการ และบัณฑิตทุกทานตองสวมรองเทาหุมสนเทานั้น หามเปนรองเทาที่เปดเห็นนิ้วเทาหรือสนเทา หาม
บัณฑิตหญิงสวมชุดกางเกง และหามบัณฑิตชายสวมกางเกงยีนส
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5.2 วันฝกซอมรวม (วันที่ 12 สิงหาคม 2559)
5.2.1 บัณฑิตชาย : สวมชุดนักศึกษาชาย (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแตงกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กางเกงสแล็คสีกรมทา (สีเดียวกับสูท) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว (หามมี
ตรายี่หอติดบริเวณที่มองเห็นชัดเจน) หัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัดหนังสีดํา เน็คไทสีกรมทา เข็มติดเน็คไทตราพระราชลัญจกร รองเทาหนังสีดํา หามมีโลหะประดับ ถุงเทาสีดําลวนหามมีลวดลายและหามทําสี
ผมผิดธรรมชาติ
5.2.2 บัณฑิตหญิง : สวมชุดนักศึกษาหญิง (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแตงกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กระโปรงสีกรมทายาวคลุมเขา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น (หามมีจีบหรือ
สาบเสื้อหลัง) ไมรัดแนน ติดกระดุม เข็มติดอกและหัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัดหนังสีดํา
รองเทาคัทชู สูงไมเกิน 2 นิ้ว หามมีโลหะประดับ สวมถุงนองสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว) ผมยาวรวบผมใหเรียบรอย
และหามทําสีผมผิดธรรมชาติ
บัณฑิตหญิงตั้งครรภ : สวมชุดเสื้อและกระโปรงเย็บติดกัน (ชุดแซกความยาวคลุม
เขา) โดยตัวเสื้อสีขาวแขนสั้น กระโปรงสีกรมทายาวคลุมเขา ติดกระดุม และเข็มติดอกตราพระราชลัญจกร
รองเทาคัทชูหนังสีดํา สนสูงไมเกิน 1.5 นิ้ว หามมีโลหะประดับ สวมถุงนองสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว) บัณฑิตที่ผม
ยาวรวบผมใหเรียบรอย และหามทําสีผมผิดธรรมชาติ
5.2.3 บัณฑิตขาราชการ หรือบัณฑิตไดรับยศวาที่รอยตรี : บัณฑิตชายสวมเสื้อแขนยาว
กางเกงสแล็ค สวมรองเทาหนังหุมสน (หามสวมกางเกงยีนส) บัณฑิตหญิงแตงกายชุดกระโปรงสุภาพความยาว
คลุมเขา รองเทาคัชชูหุมสนไมเปดเห็นนิ้วเทาหรือสนเทา กรณีผมยาวจัดแตงทรงผมใหเรียบรอย และหามทําสี
ผมผิดธรรมชาติ
5.3 วันฝกซอมใหญพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่
13 สิงหาคม 2559)
5.3.1 บัณฑิตชาย : สวมชุดนักศึกษาชาย (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแตงกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กางเกงสแล็คสีกรมทา (สีเดียวกับ เสื้อสูท) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว
(หามมีตรายี่หอติดบริเวณที่มองเห็นชัดเจน) สวมเสื้อสูทสีกรมทา หัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัด
หนังสีดํา เน็คไทสีกรมทา เข็มติดเน็คไทตราพระราชลัญจกร สวมรองเทาหนังสีดําไมมีโลหะประดับ สวมถุงเทา
สีดําลวนหามมีลวดลาย และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา
5.3.2 บัณฑิตหญิง : สวมชุดนักศึกษาหญิง (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแตงกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กระโปรงสีกรมทายาวคลุมเขา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น (หามมีจีบหรือ
สาบเสื้อหลัง) ไมคับรัดแนน ติดกระดุม/เข็มติดอก/หัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร (หามใชหัวเข็มขัดสีน้ําตาล)
สายเข็มขัดหนังสีดํา สวมรองเทาคัทชูหนังสีดําสนสูงไมเกิน 2 นิ้ว (หามใชรองเทาหนังแกว) รองเทาไมมีโลหะ
ประดับ สวมถุงนองสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว) สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา หากผมยาวใหเกลา
ผมมวยเหนือทายทอย (เกลามวยต่ํา) กรณีทักเปยหามเห็นรองโคนผม และหามแตงหนาเขม
บัณฑิตหญิงตั้งครรภ : สวมชุดเสื้อและกระโปรงเย็บติดกัน (ชุดแซก) โดยตัวเสื้อสีขาว
แขนสั้น กระโปรงสีกรมทายาวคลุมเขา ติดกระดุม และเข็มติดอกตราพระราชลัญจกร สวมรองเทาคัทชูหนังสี
ดําสนสูงไมเกิน 2 นิ้ว (หามใชรองเทาหนังแกว) รองเทาไมมีโลหะประดับ สวมถุงนองสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว)
สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา หากผมยาวใหเกลาผมมวยเหนือทายทอย (เกลามวยต่ํา) กรณี
ทักเปยหามเห็นรองโคนผม และหามแตงหนาเขม
5.3.3 บัณฑิตขาราชการ หรือ บัณฑิตไดรับยศวาที่รอยตรี : ทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง
แตงกายชุดขาราชการปกติขาวที่ถูกตองครบถวนตามระเบียบของตนสังกัด สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา (บัณฑิตหญิงกระโปรงความยาวตองคลุมเขา สวมถุงนองสีเนื้อ สีเดียวกับสีผิว หากผมยาวให
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เกลาผมมวยเหนือทายทอย (เกลามวยต่ํา) กรณีทักเปยหามเห็นรองโคนผม และหามแตงหนาเขม) สามารถดู
รายละเอียดการแตงกายไดทางเว็บไซด http://dsd.pbru.ac.th/parinya
6. แนวปฏิบัติสําหรับบัณฑิต
6.1 ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตดานขวาทุกครั้งที่เขาพิธีฝกซอมที่มหาวิทยาลัย และเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารใหมสวนอัมพร
6.2 ตองแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6.3 หามบัณฑิตชายแตงกายชุดบัณฑิตหญิง หรือการแตงกายที่ผิดเพศ
6.4 หามทําสีผมผิดธรรมชาติ จัดแตงทรงผมใหสุภาพเรียบรอย
6.5 บัณฑิตหญิงผมยาวใหเกลามวยเหนือทายทอย (เกลามวยต่ํา) เปดหนาดานซาย
6.6 หามบัณฑิตชายไวผมยาว หามไวหนวด เครา และจอน
6.7 หามเล็บยาว ตองตัดใหพอดีเนื้อเล็บ และหามทาสีเล็บ
6.8 หามนําขนมหรือของขบเคี้ยวเขาหองประชุมทุกแหง
6.9 หามนําอุปกรณทางการสื่อสาร เครื่องโทรศัพทเขาหอประชุมสวนอัมพร
6.10 หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด โลหะ เหรียญบาท ของมีคาตางๆ เขาหอประชุมสวน
อัมพร ยกเวนนาฬิกาใหสวมที่ขอมือดานซายเทานั้น
6.10 หามผิดเวลาที่นัดหมาย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นิวัต กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

