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กําหนดการฝึกซ้อมและพิธปี ระสาทปริญญาบัตร

เอกสารหมายเลข ๑

.......................................................................................
กําหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและเลขลําดับการรายงานตัว
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมโชคชัย
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. รับจองชุดครุยและรับชุดครุยทีโ่ รงอาหาร
รับจองภาพถ่ายที่โรงอาหาร
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ปัจฉิมนิเทศ
๑๓.๓๐ เป็นต้นไป
ซ้อมย่อย
ณ หอประชุมลําตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
และ ห้องประชุมโชคชัย
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. งานเลี้ยงแสดงความยินดี“อินทนิลชูชอ่ วนม.คืนถิ่น”
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ถ่ายรูปหมู่ตามคณะวิชาและคณาจารย์
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนฝึกซ้อม
๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกซ้อมใหญ่
บัณฑิตจะต้องรับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อยก่อนเวลาซ้อม
กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ลําดับการขึ้นถ่ายภาพหมู่
๑. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๒. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
๔. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
๕. คณะบริหารธุรกิจ
๖. คณะสารสนเทศศาสตร์
๗. คณะนิติศาสตร์
๘. คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๙. คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
๑๐. คณะการแพทย์แผนจีน

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ตั้งแถว
๑๑.๐๐ น.
เข้าห้องประชุมเพื่อฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีประสาทปริญญาบัตร
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
๑) วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้มหาบัณฑิต/บัณฑิตแต่งกายสุภาพ และเหมาะสม
(หญิง สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น / ชาย ชุดสุภาพ และรองเท้าหุ้มส้น
๒) วันเสาร์ที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่งชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย/ชุดข้าราชการ
และสวมครุยวิทยฐานะ เหมือนวันพิธีจริงทุกประการ

เอกสารหมายเลข ๒

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร
๑. ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต,บัณฑิต
๑.๑ ระดับมหาบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ ระดับบัณฑิต
๑๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ รายละเอียดค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตรายบุคคลจะแจ้งให้ทราบในหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
พิธีประสาทปริญญาบัตร
๒. ค่าเช่าครุยวิทยฐานะ
๒.๑ ค่าเช่าครุยวิทยฐานะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
๑,๓๐๐ บาท
๒.๒ ค่าเช่าครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)
๑,๒๐๐ บาท
ค่าประกันครุยวิทยฐานะ ๑,๐๐๐ บาท ได้รับคืนเมื่อคืนครุยวิทยฐานะตามกําหนด
๒.๓ ค่าเช่าชุดสูทชาย ๕๐๐ บาท ค่าประกันชุด ๑,๕๐๐ บาท ( กรณีไม่มีสูท )
๓. ค่ารูปถ่าย ราคาเริ่มต้นขัน้ ต่ําชุดละ ๑,๗๕๐ บาท
ค่าชุดครุย+ค่ารูปถ่าย ให้ติดต่อเช่าชุดครุยและรูปถ่ายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

หมายเหตุ การคืนชุดครุย
๑. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงละครแห่งชาติฯ
หลังเสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ ซุม้ รับคืนชุดครุย
๒. วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

เอกสารหมายเลข ๔

การแต่งกายเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร (สําหรับ มหาบัณฑิต และบัณฑิต)
ชาย
๑. มหาบัณฑิต/บัณฑิต (ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ) สวมชุดสูทสากลสีเข้ม เสื้อข้างในสีขาว
ผูกเนคไทสีเดียวกับสูท สวมครุยวิทยฐานะ
๒. มหาบัณฑิต/บัณฑิต (ข้าราชการ) สวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก
๓. ทรงผมสุภาพ ห้ามทําสีผม สีผดิ ธรรมชาติ หากผมยาวให้ตัด หรือเก็บผมให้เรียบร้อย
๔. กรุณาตัดเล็บให้สั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ
๕. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา แบบเรียบ ไม่มีโลหะประดับ ถุงเท้าสีดํา ไม่มลี วดลาย
๖. ห้ามใส่เครือ่ งประดับทุกชนิด

หญิง
๑. มหาบัณฑิต/บัณฑิต (ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ) สวมชุดนักศึกษาติดเครือ่ งหมายสถาบัน กระโปรงทีส่ วมใส่
ให้มีความยาวเสมอเข่า หรือเหนือเข่าเล็กน้อย ไม่สวมหมวก สวมครุยวิทยฐานะ
๒. มหาบัณฑิต/บัณฑิต (ข้าราชการ) สวมเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก
๓. ทรงผมสุภาพ ห้ามทําสีผม สีผดิ ธรรมชาติ
๔. กรุณาตัดเล็บให้สั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ
๕. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา แบบเรียบปลายรองเท้าไม่แหลม (ปลายแบบตัดและปลายแบบมนเท่านั้น)
๖. ไม่มโี ลหะประดับ สวมถุงน่องสีเนือ้
๗. ห้ามใส่เครือ่ งประดับทุกชนิด

หมายเหตุ
๑. การแต่งกายไม่ตรงตามข้อกําหนดนี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
๒. ห้ามพกพาโทรศัพท์มอื ถือ หรือเครือ่ งมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพิธีประสาทปริญญาบัตร
๓. มหาบัณฑิต/บัณฑิต ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมและตรงต่อเวลา
( มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร )

