๒
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
----------------------๑. ขั้นตอนการแจ้งความจํานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ขั้นที่ ๑ กรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งความจํานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘๒๕๕๙ ที่ได้รับทุกใบให้ครบถ้วน (ใช้กระดาษก๊อปปี้ได้) และกรอกข้อมูลลงในใบทะเบียนบัณฑิตพร้อมทั้งติดรูปถ่าย
หน้าตรงสวมครุย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ให้เรียบร้อยทั้ง ๒ ส่วน
ขั้นที่ ๒
๒.๑ กรณีแจ้งความจํานงด้วยตนเอง
นําแบบแจ้งความจํานง (ทั้งเล่ม) ใบทะเบียนบัณฑิตที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว และรูปถ่ายหน้าตรง
สวมครุย ขนาด ๑ นิ้ว เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตอีก ๑ รูป (เขียนชื่อ-สกุล สาขาวิชาที่จบด้านหลังรูป)
ไปยื่นที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมทั้งชําระเงินตามรายการที่สั่งจองตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๒.๒ กรณีแจ้งความจํานงทางไปรษณีย์
จัดส่งแบบแจ้งความจํานง (ทั้งเล่ม) ใบทะเบียนบัณฑิตที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว และรูปถ่ายหน้าตรง
สวมครุย ขนาด ๑ นิ้ว เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตอีก ๑ รูป (เขียนชื่อ-สกุล สาขาวิชาที่จบด้านหลังรูป) และ
ใบธนาณั ติ ห รื อ ใบ Pay-in ธนาคาร (ถ่ า ยเอกสารได้ ) ตามจํ า นวนเงิ น ที่ สั่ ง จอง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น
โดยสั่งจ่าย/จัดส่งในนาม
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ ๔๖ หมู่ ๓ ตําบลจอมบึง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐
ปณ.จอมบึง
ตั้ง แต่บั ด นี้ จ นถึ ง วั น พุ ธที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ (ยึ ด วั นที่ ป ระทั บ ตราส่ ง) และติ ด ต่ อ รั บ หลั ก ฐานการแจ้ ง
ความจํานง หลักฐานรับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ หลักฐานการถ่ายรูปบัณฑิตหมู่ได้ในวันรายงานตัวฝึกซ้อม
ล่วงหน้า (วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กองพัฒนานักศึกษา) หรือในวันรายงานตัว
ฝึกซ้อม (วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.)
หมายเหตุ ๑. กรณี ชํ าระเงิ นผ่ านธนาคาร ชํ าระได้ ที่ บั ญชี เลขที่ ๗๔๔-๐-๑๔๙๘๘-๒ ชื่ อ บั ญ ชี มรมจ.
(กองพัฒนานักศึกษา) ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง
๒. รูปถ่าย (ขนาด ๑ นิ้ว) ที่ต้องใช้ในการแจ้งความจํานงมีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓ รูป

๓
๒. ค่าใช้จ่ายในการซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย
๒.๑ ค่าดําเนินการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คนละ ๑,๑๐๐ บาท (ต้องชําระทุกคน)
๒.๒ ค่าเช่าชุดครุย คนละ ๗๐๐ บาท ประกอบด้วย
- ค่าเช่า ๔๐๐ บาท
- ค่าประกัน ๓๐๐ บาท (บัณฑิตจะได้รับเงินค่าประกันคืน เมื่อนําชุดครุยพร้อมหลักฐานการรับครุย
ที่ทางร้านครุยมอบให้ ไปคืนกับทางร้านในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลาระหว่าง ๑๐.๐๐–๑๕.๐๐ น.
ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบการคืนเงินประกัน หากบัณฑิตไม่ส่งคืนชุดครุยตามที่กําหนด)
สําหรับบัณฑิตที่มีรอบอก ๔๒ นิ้วขึ้นไป ต้องตัดครุยขนาดพิเศษ (โปรดระบุขนาดรอบอก ความยาว
ชุดครุย และส่วนสูง ลงในแบบแจ้งความจํานง ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดยชําระเงินกับทางร้าน
ในวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่โรงยิม ๒ ราคา ๑,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าเข็มวิทยฐานะที่ใช้กับชุดครุย จํานวน ๑ คู่ ๆ ละ ๑๐๐ บาท (ไม่ต้องคืนเข็ม)
๒.๔ ค่าถ่ายรูปบัณฑิตหมู่ คนละ ๓๕๐ บาท
หมายเหตุ การเช่าชุดครุยที่มหาวิทยาลัยจัดให้จะทําให้บัณฑิตได้รับความสะดวกและได้รับชุดครุยที่มี
ความถูกต้อง
๓. การแต่งกายของบัณฑิตในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
๓.๑ บัณฑิตหญิง
- รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าที่ใช้หรือเหมือนกับในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ห้ามสวมรองเท้าแตะ
หรือรองเท้าที่มีพื้นและส้นรองเท้าหนาและสูงเกินปกติ
- ชุดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกง และห้ามสวมกระโปรงที่สั้นหรือยาวจนไม่สะดวกต่อการฝึกซ้อม
๓.๒ บัณฑิตชาย
- รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าที่ใช้หรือเหมือนกับในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ห้ามสวมรองเท้าแตะ
รองเท้าสาน โดยเด็ดขาด
- ชุดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และห้ามปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง เว้นแต่
จะเป็นชุดเฉพาะกิจ
๔. การแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔.๑. การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
๑. บัณฑิตชาย
- ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่ขอบ
กางเกงทับได้เรียบร้อย สวมสายเสื้อไว้ในกางเกง
- สวมกางเกงขายาวแบบสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ และเสื้อสูทแบบสากล ทรงสุภาพ
สีเดียวกัน (สีกรมท่า)
- ผูกเนคไทสีกรมท่า พร้อมติดเข็มสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- ใส่เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- สวมถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย
- สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้น สีดําล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

๔
๒. บัณฑิตหญิง
- การทําผม ให้เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและไม่รัดรูป มีความหนาพอสมควร ปกเสื้อคอเชิ้ตปลายแหลม
ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่กระโปรงทับได้เรียบร้อย กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทุกเม็ด
(รวมคอเสื้อ)และติดเข็มมหาวิทยาลัยที่เหนืออกด้านซ้าย
- สวมกระโปรงทรงเอ เนื้อผ้าเรียบ (มีขอบ ทวิตหลัง) สีกรมท่า ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย
- ใส่เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัวไม่มีลวดลาย
- สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้น สีดําล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ตัดตัวเสื้อคอเชิ้ตสีขาวต่อกับกระโปรงคลุมเข่าสีกรมท่า
กลัดกระดุมของมหาวิทยาลัย และติดซิปหลัง
๔.๒ การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- การทําผม บัณฑิตหญิงให้เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย
๒. ข้าราชการตํารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- คาดกระบี่กับสายกระบี่ พร้อมถุงมือสีขาว
- การทําผม บัณฑิตหญิงให้เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย
๓. ข้าราชการตํารวจและทหาร ชั้นประทวน
- สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด (ชุดสําหรับเข้าเฝ้า)
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี) พร้อมถุงมือสีขาว
- การทําผม บัณฑิตหญิงให้เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย
หมายเหตุ ๑. บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของ
ศาสนาสามารถกระทําได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา (ใช้ผ้าคลุมผมสีดํา)
๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทุกท่าน ต้องติดบัตรประจําตัว
บัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ํากว่าเข็มวิทยฐานะ) ในวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

๕
๕. ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย
ในวันซ้อมใหญ่ (วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑) บัณฑิตจะต้องแต่งกายเหมือนกับวันที่จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจริงทุกประการ
๒. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ทอง ต่างหูเพชร กิ๊บสะท้อนแสง โบว์สีสรร
หรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางสีดํารัดผม
๓. เครื่องประดับอื่นๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น
๔. ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว
๕. ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตให้เฉพาะสวมแว่นสายตาเท่านั้น
๖. ไม่นําอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช้ก เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู ลูกอม
กระดาษซับมัน ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข้าไปในห้องพิธี
๗. เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่มีเหตุจําเป็น หากมีเหตุจําเป็นต้อง
แจ้งอาจารย์ หรือบุคลากรผู้กํากับแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและ
จัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา
๘. เศษเหรียญ หรือกุญแจ หากจําเป็นต้องนําติดตัว ให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบพกติดตัว (กระเป๋า
กางเกงหรือกระโปรง)
๙. บัณฑิตหญิงควรตัดกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้างสําหรับใส่ผ้าเช็ดหน้า
ไม่อนุญาตให้นํากระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของไว้ที่เอวหรือที่เสื้อชั้นใน
๖. การบริการเรื่องการแต่งกาย
มีร้านบริการรองเท้า / ชุดนักศึกษา (หญิง) และร้านชุดสูท จําหน่ายชุดละ ๙๐๐ บาท ค่าเช่าชุดละ ๘๐๐
บาท ค่าประกัน ๑,๐๐๐ บาท / ชุดปกติขาว(ไม่มีเครื่องหมาย) ค่าเช่าชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ค่าประกัน ๑,๐๐๐
บาท (ขนาดรอบอกเกิน ๔๒ นิ้ว ไม่มีให้บริการ) มาให้บริการตั้งแต่วันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงยิม ๒
๗. การสอบถามรายละเอียดหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
๗.๑ หมายเลขโทรศัพท์
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐ – ๗
- นางกมลวรรณ
แก้วไชยชาติ เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
- นางสาววลัยภรณ์ เจียมดี
เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
- นางสาวเพียงพร เบ็ญพาด
เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
- นางสาวจิราพร
ศรียา
เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
- นางสาวจันจิรา
บัวขาว
เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
- นางสาวรัติกาล
จุลแสน
เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
- นางสาววาสนา
จันทะบัณฑิต เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
- นายสุชาติ
เพชรเทียนชัย เบอร์โทร. ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ
๗.๒ Website : www.mcru.ac.th หรือ sdd.mcru.ac.th

๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๖๐๑๑
๖๐๑๑
๖๐๑๑
๖๐๑๑

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

