
 

 
 

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2559 

สถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวดัปทมุธานี 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ประกาศคณะกรรมการฝา่ยจัดการด้านบณัฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา 
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
    ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2559 

๓ 

เรื่องการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการดา้นบัณฑติ พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ๕ 
ก าหนดการ ๕ 
ก าหนดการฝึกซ้อมย่อย ๗ 
ก าหนดการฝึกซ้อมใหญ ่ ๗ 
ก าหนดวันพระราชทานปริญญาบตัร ๘ 
ข้อแนะน าและข้อควรทราบ ๙ 
     1. บัณฑิตพึ่งเคร่งครัดในการปฏิบัติตนดังนี้ ๙ 
     2. การรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ๙ 
     3. การฝึกซ้อมย่อยและการฝกึซ้อมใหญ ่ 1๐ 
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามส าหรับบณัฑติ 1๑ 
ระเบียบการแต่งกายของบณัฑิต 1๒ 
     ๑. การแต่งกายของบัณฑิต 1๒ 
        ๑.๑ การแต่งกายในวันฝึกซอ้มย่อย 1๒ 
        ๑.๒ การแต่งกายในวันฝึกซอ้มใหญ ่ 1๒ 
        ๑.๓ การแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1๒ 
              ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 1๒ 
              ข. บัณฑิตชายที่ไมไ่ด้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรฐั 1๓ 
              ค. บัณฑิตที่เรียนจบนกัศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี ๕ 1๓ 
              ง. บัณฑิตหญิงท่ีเป็นขา้ราชการ หรือพนักงานของรัฐ ๑๔ 
              จ. บัณฑิตหญิงท่ีไม่ไดเ้ป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรฐั ๑๔ 
              ฉ. บัณฑิตหญิงมีครรภ ์ ๑๕ 
              ช. บัณฑิตหญิงมุสลิม ๑๖ 
     ๒. ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัร ๑๗ 
        ๒.๑ การถวายความเคารพ ๑๗ 
              - บัณฑิตชาย ๑๗ 
              - บัณฑิตหญิง ๑๘ 
        ๒.๒ การเดิน ๑๙ 
        ๒.๓ การเอางานรับพระราชทานปริญญาบตัรจากพระหัตถ ์ ๑๙ 
        ๒.๔ การเชิญปริญญาบัตร ๒๐ 
        ๒.๕ การเข้านั่งประจ าที่ในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๐ 
        ๒.๖ การรบัเสด็จ ๒๑ 
        ๒.๗ การเดินขึ้นบนเวท ี ๒๑ 
              - บัณฑิตคนแรก ๒๑ 
              - บัณฑิตคนต่อ ๆ ไป ๒๑ 
        ๒.๘ การกล่าวค าปฏญิาณและรับพระราชทานพระราโชวาท ๒๒ 
        ๒.๙ การส่งเสด็จ ฯ กลับ ๒๒ 

 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา| 3 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา| 4 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา| 5 
 
 
 
 

 
 

ก าหนดการ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559 

จากสถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เวลา ๐๗.๑๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  
  จากพระที่นั่งวังสระปทุม ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  
  2  เมษายน 2558 วิทยาลยัการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี 
  จังหวัดปทุมธานี 

เวลา ๐๙.3๐ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกสภาสถาบัน ผู้อ านวยการสถาบัน เฝ้าฯ รับเสด็จ 
- ผู้แทนบัณฑิตและผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัยข้อพระกร 
- เสด็จ ฯ ไปยังห้องประทับพัก 
- ทรงฉลองพระองค์ครุย 
- ลงพระนามาภิไธยในสมุดของสถาบันการอาชีวศึกษา 
- เสด็จ ฯ ออกจากห้องประทับพัก 
- เสด็จ ฯ เข้าภายในห้องประชุม (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 
- ทรงคม 
- ประทับพระราชอาสน์ บนเวที 
- ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษา ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  และกราบบังคมทูลเบิกเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กราบบังคมทูลถวายรายงานการด าเนินงาน 
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
  กิจการสถาบันการอาชีวศึกษา และกราบบังคมทูลเบิกคณาจารย์ 
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 - คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา 

   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  (ตามล าดับ) 
  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
- เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องประทับพัก (ประมาณ ๑๕ นาที) 
- เสด็จฯ จากห้องประทับพักเข้าภายในหอประชุม 
- ประทับพระราชอาสน์ 
- คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา 
  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  (ตามล าดับ) 
  (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลถา) 
- ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวค าปฏิญาณ 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท 
  (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- เสด็จพระด าเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการ 
- ทรงคม 
- เสด็จฯ ออกจากหอประชุมไปยังห้องประทับพัก (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
- ประทับพักพระราชอาสน์ ณ  โต๊ะเสวย 
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (สถาบันการอาชีวศึกษาจัดถวาย) 
- เสด็จพระราชด าเนินกลับ  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 

หมายเหตุ : แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ 
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ก าหนดการฝึกซ้อมย่อย 
วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2560 

ณ สถาบันการอาชีวศึกษา แต่ละแห่ง 

เวลา กิจกรรม 
09.30 น. - บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรรับรองการฝึกซ้อม ตรวจสอบเลขที่นั่ง และเข้านั่ง 

  ตามหมายเลขบนบัตรรับรองการฝึกซ้อม 
10.00 น. - เริ่มการฝึกซ้อมย่อย 
12.00 น. - พัก 

 
หมายเหตุ : การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย ให้แต่งกายสุภาพ 

 
 

ก าหนดการฝึกซ้อมใหญ่ 
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เวลา กิจกรรม 
05.00 – 0๖.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน 
0๖.00 – 07.๐0 น. จัดแถวบัณฑิต เรียงล าดับตามปีที่ส าเร็จการศึกษาและรายชื่อสถาบัน 
07.๐0 – 0๗.30 น. บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องพิธี ผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อย 

ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต 
07.30 – 0๙.30 น. บัณฑิต ถ่ายรูปหมู่ รายสถาบัน ตามปีที่ส าเร็จการศึกษา 
0๙.30 – ๑๐.00 น. บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องพิธี ผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อย 

ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต 
๑๐.00 – ๑๐.๔๕ น. - บัณฑิตนั่งในห้องพิธี ด้วยความสงบเรียบร้อย 

- ประธานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ปฐมนิเทศ 
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้โอวาท 

๑๐.๔๕ – 1๒.๐๐ น. ท าการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๓๒) 
1๒.๐๐ – 1๓.๐0 น. พัก 
1๓.๐0 – 1๕.๐0 น. ท าการฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (บัณฑิตแถวที่ ๓๓ – ๖๕) 
1๕.๐0 – 1๕.๑๕ น. พัก 
1๕.๑๕ – 1๖.30 น. ท าการฝึกซ้อม ครั้งที่ ๓ (บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๖๕) 
1๖.30 – 1๗.00 น. ท าการฝึกซ้อม ผู้ที่ยังไม่ผ่านการฝึก ทั้ง ๓ ครั้ง 
 
หมายเหตุ : การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญใ่ห้แต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เวลา กิจกรรม 
05.00 – 0๖.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ลงทะเบียน 
0๖.00 – 07.๐0 น. จัดแถวบัณฑิต เรียงล าดับตามปีที่ส าเร็จการศึกษาและรายชื่อสถาบัน 
07.๐0 – 0๘.30 น. บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องพิธี ผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อย 

ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต 
๐๘.๓0 – ๐๙.๓0 น. บัณฑิตนั่งในห้องพิธี ด้วยความสงบเรียบร้อย 
๐๙.๔๕ – 1๐.๔๕ น. บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบที่ 1 (จ านวน ๑,๗๒๘ ราย แถวที่ ๑ – ๓๒) 
1๐.๔๕ – 1๑.๐0 น. พัก 
1๑.๐0 – 1๑.๔๕ น. บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รอบท่ี ๒ (จ านวน ๑,๗๘๒ ราย แถวที่ ๓๓ – ๖๕) 
1๑.๔๕ – 1๑.๕๐ น. บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน 
1๑.๕๐ – 1๒.๐0 น. รับฟังพระราโชวาท 
1๒.๐0 – 1๓.00 น. ส่งเสด็จ ฯ  
 
หมายเหตุ : แต่งกายบัณฑิตพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
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ข้อแนะน าและข้อควรทราบ 

ข้อแนะน าส าหรับบณัฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
สถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 
1. บัณฑิตพึงเคร่งครัดในการปฏิบัติตนดังนี้ 
 การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน 
 บัณฑิตที่แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้ันตอนและวัน เวลา 
ตามก าหนดการ และสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 ส าหรับบัณฑิตท่ีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 การเตรียมตัวล่วงหนา 
 บัณฑิตควรเตรียมตัวล่วงหนา เช่น เตรียมลางานเพ่ือไปฝึกซ้อม เตรียมเครื่องแต่งกายเพ่ือเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงตนในการไปรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร การระวังรักษาสุขภาพในช่วงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร บัณฑิตต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ โดยเฉพาะวันพิธี บัณฑิตจะต้องอยู่ในห้องพิธีไมน้อยกว่า  
๔ ชั่วโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไมเ่สาะท้องและไมดื่มน้ ามากเกินควรการปฏิบัติตามที่ผู้ฝึกซ้อมแนะน าให้บัณฑิต
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ควรจะฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจและหลังจากฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ช านาญและม่ันใจ 

2. การรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๒.๑ รายงานตัวเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่ก าหนด ตามก าหนดการและสถานที่ 

รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตรวจสอบเส้นทางเพ่ือการเดินทางในวันซ้อมใหญ่และวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร เช่น ใช้แผนที่ Google Map ค้นด้วยค าส าคัญสถานที่รายงานตัวว่า “อาคารอเนกประสงค์ 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี บางพูน ปทุมธานี” 
 ๒.๒ บัณฑิตต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับการรายงานตัวด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชน บัตรประจ าตัว
นักศึกษาและบัตรบันทึกการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไดรับการประทับตราและลงลายมือชื่อของ
กรรมการซึ่งแสดงว่าบัณฑิตไดผ่านการฝึกซ้อมตามล าดับ 

ส าหรับบัณฑิตท่ีเป็นชาวต่างชาติและไม่มีบัตรประชาชนไทย จ าเป็นต้องมีบัตรนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาเพ่ือท า
การรายงานตัวพร้อมบัตรบันทึกการฝึกซ้อมย่อย 

ส าหรับบัณฑิตท่ีมีบัตรประชาชนไทยมาแสดง แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ 
จ าเป็นต้องมีบัตรนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาเพ่ือท าการรายงานตัวพร้อมบัตรบันทึกผลการฝึกซ้อมย่อยด้วยเช่นเดียวกัน 
 ๒.๓ บัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอนเท่านั้น จึงจะไดรับอนุญาตให้รายงานตัวเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ๒.๔ หา้มพกพาโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธทุกชนิด นาฬิกา ก าไล สร้อยคอ ปากกา ต่างหู กระเป๋า
สตางค์ กระเป๋าเครื่องส าอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง ของขบเคี้ยว และเอกสารทุกชนิดเข้าในห้องพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด 
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 ๒.๕ ปฏิบัติตนอยู่ในอาการส ารวมขณะนั่งอยู่ในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไมลุกออกไปท าธุระใด ๆ 
จนกว่าจะเสร็จพิธี หากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งผู้ควบคุมแถวเพ่ือน าการเขา - ออกห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น 

3. การฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่ 
3.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ถือว่าการฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่มีความส าคัญมากส าหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้น
บัณฑิตที่ไม่เข้าฝึกซ้อมไม่ว่าครั้งหนึ่งครั้งใดตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนด คณะกรรมการฯ ไม่อนุญาตให้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  

3.2 เมื่อผ่านการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง กรรมการฯ จะประทับตราบนบัตรรับรองการฝึกซ้อมของบัณฑิตแต่ละคน 
ฉะนั้นบัณฑิตคนใดที่ถือบัตรรับรองการฝึกซ้อมที่ไม่ได้ประทับตรา กรรมการฯ จะถือว่าบัณฑิตไม่ผ่านการฝึกซ้อม  
จึงไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที 

3.3 ในการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับฝึกซ้อมตามข้ันตอน จนกว่าพิธี ฯ ต่าง ๆ  
จะเสร็จสิ้นลง ต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตเป็นผู้ก าหนด  

3.๔ บัตรรับรองการฝึกซ้อมแยกได้ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2557 บัตรสีเขียว 
ปีการศึกษา 2558 บัตรสีฟ้า 
ปีการศึกษา 2559 บัตรสีชมพู 

ตัวอย่างบัตรรับรองการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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ข้อปฏิบัติและข้อห้ามส าหรับบัณฑิต 

1. ต้องตรงต่อเวลาตามก าหนดการที่แจ้งไว้ทั้งวันฝึกซ้อมย่อยวันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
2. บัณฑิตต้องตรวจสอบเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย เตรียมรับประทานอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอ  

เข้าห้องน้ าท าธุระส่วนตัวให้เสร็จ ผู้มีโรคประจ าตัวควรรับประทานยาป้องกันให้ครบถ้วน ส่วนผู้ที่เจ็บป่วยฉับพลัน  
บัณฑิตที่อยู่ข้างเคียงแจ้งให้ผู้ควบคุมแถวทราบทันทีเพ่ือน าไปพบหน่วยพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือบัณฑิต
ให้เข้าพิธีฯ โดยราบรื่นและป้องกันเหตุสุดวิสัยบนเวที 

3. ในการฝึกซ้อม นอกจากบัณฑิตแลว คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตจะไมอนุญาตให้ญาติหรือผู้ที่ 
ไมเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่รับรายงานตัวและบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมอย่างเด็ดขาด ขอให้แจ้งญาติหรือผู้ติดตามพักรออยู  
ณ บริเวณท่ีจัดไวให้เท่านั้น 

4. การรายงานตัว ให้เข้าแถวรายงานตัวตามล าดับ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
ซ่ึงบัณฑิตควรศึกษาเส้นทางการเดินทางจากที่พักถึง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีล่วงหน้าและดูสถานทีร่ายงานตัวได้
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

5. เอกสารประจ าตัวเพ่ือการรายงานตัว เนื่องจากบัตรประจ าตัวนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามาเกินกว่าหนึ่งปีอาจ
ช ารุดหรือสูญหายแล้ว ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตจะใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนเป็นหลักพร้อมบัตรบันทึก
ผลการฝึกซ้อมย่อย ส าหรับการรายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ที่ต้องน ามาแสดงด้วย 

ส าหรับบัณฑิตท่ีเป็นชาวต่างชาติและไม่มีบัตรประชาชนไทย จ าเป็นต้องมีบัตรนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาเพ่ือท า
การรายงานตัวพร้อมบัตรบันทึกการฝึกซ้อมย่อย 

ส าหรับบัณฑิตท่ีมีบัตรประชาชน แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้ จ าเป็นต้องมีบัตร
นักศึกษาท่ีมีรหัสนักศึกษาเพ่ือท าการรายงานตัวพร้อมบัตรบันทึกผลการฝึกซ้อมย่อยด้วยเช่นเดียวกัน 

6. ผู้ควบคุมแถว จะเดินน าบัณฑิตเข้านั่งประจ าที่นั่ง โดยเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะและของต้องห้ามดังนั้นเมื่อเกิด
สัญญาณเสียงดังขึ้นกับบัณฑิตคนใด กรรมการฯ ในส่วนของ ศรภ. (ประจ ากรมราชองครักษ์) และของสถาบัน 
การอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องขอตรวจสอบบัณฑิตผู้นั้นโดยละเอียด และกรณีตรวจพบสิ่งของต้องห้าม ผู้ควบคุมแถว ต้องยึด
ไว้ โดยสิ่งของทีห่้ามน าเข้าห้องพิธีฯ โดยเด็ดขาดทั้งในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้ 
  6.1 โลหะทุกชนิด ปากกา ดินสอ ยกเว้น กุญแจบ้านและกุญแจรถ (1 ดอกเท่านั้น) ซึ่งบัณฑิตต้องถือไว้
ในมือ เพ่ือแสดงให้กรรมการฯ เห็นในขณะเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะ 

6.2 กล้องถ่ายภาพทุกชนิด และทุกขนาด 
6.3 กระเป๋า ถุงผ้า ถุงกระดาษ ทั้งประเภทสะพาย หนีบ และถือ 
6.4 บุหรี่ ไปน์ และอุปกรณ์การจุดไฟทุกชนิด 
6.5 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด 
6.6 นาฬิกาข้อมือทุกชนิด  
6.7 สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เลสข้อมือ ก าไล สายรัดข้อมือ สายสิญจน์ แหวน ต่างหู ปิ่นปักผมโบว์ติดผม

ดอกไม้ติดผม ดอกไม้ติดเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับทุกชนิด 
6.8 กระดาษบันทึก กระดาษทิชชู และกระดาษอ่ืน ๆ ทุกชนิด 
6.9 แว่นตากันแดด และแว่นตาใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น แว่นสายตาโดยต้องเป็นแว่นสายตาชนิดใสเท่านั้น 
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7. ต้องแต่งกายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น 
7.1 ห้ามใส่วิกผม ผมปลอมทุกรูปแบบห้ามท าสีผม และห้ามฉีดสเปรย์หรือท าไฮไลท์สีที่ผมทุกสี 
7.๒ ห้ามทาเล็บมือ เคลือบเล็บ ติดเล็บปลอม และห้ามไว้เล็บยาว 
7.๓ บัณฑิตชายห้ามไว้หนวด - เครา  
7.๔ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสีผิดธรรมชาติ ห้ามใส่บิ๊กอายและขนตาปลอม 

8. บัณฑิตทุกคนต้องอยู่ในอาการส ารวม รักษามารยาทที่ดีงาม ห้ามส่งเสียงดัง 
9. การเดินผ่านลาดพระบาท ให้เดินข้ามด้วยอาการปกติ ห้ามกระโดด 
10. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง ตั้งแต่การรายงานตัวและตลอดพิธีฯ  
11. ในขณะที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรอยู่นั้น หากบัณฑิตที่อยู่บนเวที ปฏิบัติผิดวิธี หรือหกล้ม หรือการ

ขานชื่อไม่ตรงกับชื่อของบัณฑิต บัณฑิตที่นั่งอยู่ห้ามหัวเราะ หรือแสดงอาการใดๆที่ไม่สุภาพออกมา และส าหรับบัณฑิตที่
หกล้มบนเวทีให้ลุกขึ้น แล้วด าเนินการทุกอย่างปกติ ห้ามวิ่งลงจากเวที 

12. นัดแนะกับญาติไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อพิธีฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะพบกันที่จุดใด เพราะสถาบันการอาชีวศึกษาจะงด
กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มพิธีฯ (จะประชาสัมพันธ์เฉพาะงานราชการที่จ าเป็นเท่านั้น) 
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ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต 

๑. การแต่งกายของบัณฑิต 
 ๑.๑ การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย 

บัณฑติต้องแต่งทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้
ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน (บัณฑิตหญิงห้ามสวมกางเกง) 
 ๑.๒ การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญ่ 

บัณฑิตต้องแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย และแต่งกาย เช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ทุกประการ บัณฑิตท่ีรับราชการทหาร ต ารวจ แต่งกายเต็มยศและน ากระบี่มาคาดฝึกซ้อมด้วย 
 ๑.๓ การแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ปฏิบัติดังนี้ 

ก. บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
 (๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ 
 (๒) บัณฑิตที่รับราชการทหารหรือต ารวจให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดก าหนด 
 (๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 (๔) ติดปลอกแขนด าไว้ทุกข์ 

 

 
 

การแต่งกายของบัณฑิตชายทีเ่ป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
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ข. บัณฑิตชายท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
 (๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว 
 (๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากล ทรงสุภาพ 
 (๓) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๒.๕ เซนติเมตร 
 (๔) ถุงเท้าสีด า ไมมีลวดลาย 
 (๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 
 (๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 (๗) ติดปลอกแขนด าไว้ทุกข์ 

 

 
 

การแต่งกายของบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
 

ค. บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ 
 (๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบทหารยศสัญญาบัตรว่าที่ ร.ต. 
 (๒) ต้องผ่านการตรวจเครื่องแบบก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมีรายละเอียดการแต่งกายดังนี้ 
      - สวมเครื่องแบบปกติขาวตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญาที่ได้รับ 
      - ถือกระบี่ด้วยมือซ้าย โดยใช้นิ้วทั้ง 4 สอดเข้าไปในโกร่งกระบี่ โดยให้ข้อที่ 2 ของนิ้วชี้อยู่ตรงโกร่งกระบี่ 
      - การใส่สายโยงกระบี่ (สามชาย) ให้ร้อยเข้าระหว่างหูกางเกงหู ที่ 1 - 2 โดยสายโยงกระบี่ห้อยลง 
      - ห่วงโลหะท่ีสายโยงกระบี่ (สามชาย) ให้คล้องเข้ากับฝักกระบี่ 
      - เมื่อใช้คู่กับถุงมือให้น าถุงมือมาพาดโกร่งกระบี่ โดยให้ปลายนิ้วห้อยลงและให้นิ้วโป้งของถุงมืออยู่ทาง
ขวามือ และให้เก็บปลายถุงมือที่สวมไว้ในอุ้งมือ 
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      - การเดินแถวเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ยกกระบี่ขึ้น โดยปลายกระบี่อยู่สูงจากพ้ืนประมาณ  
1 ฝ่ามือ ท่อนแขนแนบข้างล าตัวตลอด เพ่ือไม่ให้ปลายกระบี่แกว่ง และเม่ือหยุดให้ลดกระบี่ไว้ในทางตรงเสมอ 
      - การยืนในท่าตรงให้ปลายกระบี่ชิดนิ้วก้อยเท้าซ้าย 
      - เครื่องหมายเหล่าติดที่คอเสื้อด้านขวามือติดห่างจากขอบล่างและคอเสื้อด้านละ 2.5 เซนติเมตร 
      - เครื่องหมายความสามารถพิเศษประทับบริเวณหน้าอกด้านขวา แนวเดียวกับเครื่องหมายแพรแถบ 
      -  ใช้ดุมโลหะสีทอง ตราตามต้นสังกัด ติดที่คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด 
      - บ่าอินธนูแข็งตามชั้นยศ 
      - เครื่องหมาย “นก” ติดที่คอเสื้อด้านซ้าย ห่างจากขอบล่างและคอเสื้อด้านละ 2.5 เซนติเมตร 
      - เครื่องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร) ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายสูงจากกระเป๋า 0.5 เซนติเมตร 
      - กระบี่ตามเหล่าที่สังกัดสายโยงกระบี่ (สามชาย) และถุงมือขวา 
      - รองเท้าหนังแบบทหารแบบผูกเชือกหรือแบบฮาล์ฟ 

     - สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
      - ติดปลอกแขนด าไว้ทุกข์ 

 

 
 

การแต่งกายของบัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี ๕ 
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ง. บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
 (๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ 
 (๒) บัณฑิตที่รับราชการทหารหรือต ารวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดก าหนด 
 (๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 (๔) ติดปลอกแขนด าไว้ทุกข์ 
 

 

การแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 

จ. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ  
 (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอดแขนสั้น 
เหนือข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์สถาบัน ตัวเสื้อมีความยาว
เพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับไดเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไวในกระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อด้วย 
 (๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์สถาบัน กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย 
 (๓) กระโปรงทรงตรง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไมรดัรูป ยาวเสมอเขา ผ้าเนื้อเรียบ ชายเสมอกันไมมีลวดลาย 
ตามระเบียบการแต่งการของแต่ละสถาบัน หรือตามท่ีสถาบันฯ แต่ละแห่งพิจารณาจะเป็นสีด าหรือสีกรมทา สีใดสีหนึ่ง
เท่านั้น 
 (๔) เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์สถาบันและมีชื่อสถาบันปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 
ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
 (๕) ถุงน่องสีเนื้อ ไมมีลวดลาย 
 (๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า สูงไมเกิน ๒.๕ นิ้ว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 
 (๗) ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้าให้เรียบร้อย 
 (๘) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 (๙) ติดริบบิ้นด าไว้ทุกข์แขนเสื้อซ้าย 



 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา| 17 
 
 
 
 

 
 

 
การแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 

ฉ. บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
 (๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อย ธรรมดาแบบแขนเชิ้ต  
เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไวนอกกระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อ 
 (๒) กระโปรงแบบทรงตรง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ความยาวต่ ากว่าเขา ๓ นิ้ว ผ้าเนื้อเรียบ  
ไมมีลวดลาย ชายเสมอกัน สีตามระเบียบการแต่งการของแต่ละสถาบัน หรือตามท่ีสถาบันฯ แต่ละแห่งพิจารณาจะเป็น 
สีด าหรือสีกรมทา สีใดสีหนึ่งเท่านั้น 
 (๓) ถุงน่องสีเนื้อ ไมมีลวดลาย 
 (๔) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 
 (๕) ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้าให้เรียบร้อย 
 (๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 (๗) ติดริบบิ้นด าไว้ทุกข์แขนเสื้อซ้าย 
 

 
การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
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ช. บัณฑิตหญิงมุสลิม 
 (๑) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวมีสายรัดข้อมือ 
 (๒) กลัดกระดุมคอเสื้อ 
 (๓) กระโปรงยาวสีกรมทา ไมมีลวดลาย 
 (๔) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว ไม่มีลวดลาย 
 (๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าสูงไมเกิน ๒.๕ นิ้ว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ 
 (๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 (๗) ติดริบบิ้นด าไว้ทุกข์แขนเสื้อซ้าย 
 

 
 

การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมุสลิม 
 
 อนึ่ง ครุยปริญญาและเข็มวิทยฐานะ เป็นสิ่งมงคลสูงสุดซึ่งไดรับพระราชทาน จึงห้ามสวมพวงมาลัยติดดอกไม
เครื่องประดับอ่ืนใดที่ครุยปริญญาหรือบนศีรษะ 
 บัณฑิตต้องศึกษาข้อแนะน า ข้อปฏิบัติและข้อห้ามส าหรับบัณฑิตจากคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2559 หากปรากฏกรณีต่างๆ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งได้แจ้งเตือนแล้ว 
ในวันฝึกซ้อม แต่บัณฑิตไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งเตือน คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตจ าเป็นต้องตัดสิทธิ์การเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การสวมครุยวิทยฐานะที่สวยงามนั้น ส าหรับบัณฑิตชายควรใช้ชายครุยยาวประมาณครึ่งแข้ง ส าหรับหญิง 

ควรให้ชายครุยในระดับเดียวกับชายกระโปรงหรือยาวกว่าพองาม 
 2. ให้บัณฑิตสวมรองเท้าคู่ที่จะใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในการฝึกซ้อมทุกวัน เพ่ือให้เกิดความเคยชิน 
และคล่องตัว 
 

๒. ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
    วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมี ๒ ประการคือ 
 (๑) เพ่ือให้บัณฑิตทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างละเอียด 
โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีความส าคัญ อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน การเอางาน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
พระหัตถแ์ละการเชิญปริญญาบัตร  
 (๒) เพ่ือให้บัณฑิตไดน าขั้นตอนต่างๆ ไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติไดอย่าง
ถูกต้อง สวยงาม รวดเร็วและกระชับ 

 ๒.๑ การถวายความเคารพ 
บัณฑิตชาย  
ยืนตัวตรงเทาชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบล าตัวตามสบายแล้วโน้มล าตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป ก้มหนา 

สายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากนั้นค่อย ๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม 
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บัณฑิตหญิง 
(๑) บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการและแต่งเครื่องแบบปกติขาวให้ถวายความเคารพด้วยวิธียืนตรงเช่นเดียวกับ

บัณฑิตชาย  
 

 
 
 (๒) บัณฑิตหญิงที่เปน็ข้าราชการแต่ไมแต่งเครื่องแบบปกติขาว และบัณฑิตหญิงท่ีไมใช่ข้าราชการ ให้ใช้วิธี 
ถอนสายบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
 - ยนืตัวตรงเทาชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบล าตัวตามสบาย ชักเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตามถนัดไปด้านหลัง  
ไขว้ขาให้เข่าซ้อนกัน ปล่อยมือทั้งสองไวข้างล าตัว ขณะที่ไขว้ขามาด้านหลังให้ทิ้งน้ าหนัก ย่อตัวลงตรง ๆ พรอมกับสายตา
หลบต่ า จากนั้นยืดตัวขึ้น ลากขาท่ีไขว้กลับมาชิดกัน และยืนตรงตามเดิม 
 

 

 
ขั้นตอนวิธีการถอนสายบัว 

 ๒.๒ การเดิน 
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แผนผังเวทีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

เมื่อผู้ควบคุมแถวลุกขึ้นท าถวายความเคารพให้บัณฑิตลุกขึ้นถวายความเคารพ แล้วให้บัณฑิตที่อยู่ในแถวนั้น ๆ 
เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเดินเรียงล าดับตามเลขที่นั่งและเดินตามแนวที่ก าหนดไว เมื่อก้าว
ขึ้นสูเวทีและถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ แลว ให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยังที่ประทับ แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบล าตัว 
ตามสบายไมแกว่งแขนและก้าวพองามไปยังจุดที่ก าหนดไว โดยดูบัณฑิตท่ีอยู่ข้างหน้าตนเสมอ 

๒.๓ การรบัพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์  
 หลังจากถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๒ แล้วก้าวไปยัง จุดที่ ๓ จุดหน้าพระพักตรช์ิดเท้าแล้วบัณฑิตยกมือขวาขึ้น
รับพระราชทานปริญญาบัตร (มือขวาเหยียดตรงนิ้วชิดกันแล้วยื่นแขนขวาไปด้านหน้าพรอมกับยกมือขึ้นให้สูงถึงระดับที่
กลางฝ่ามือขนานกับขอบปริญญาบัตรที่ทรงพระราชทาน ให้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์โดยไม่ต้องกระดก
มือขึ้น 
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๒.๔ การเชิญปริญญาบัตร 

 เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแลว บัณฑิตทกุคนจะต้องเชิญปริญญาบัตรให้ถูกต้อง คือถือไวแนบกับอก 
โดยให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีตราสถาบันอยู่ด้านนอก ถวายความเคารพก่อนนั่งประจ าที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว 
อยู่ในอาการส ารวม 
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๒.๕ การเข้านั่งประจ าที่ในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 - บัณฑิตต้องเขาแถวบริเวณท่ีก าหนดตามล าดับที่ไดฝึกซ้อมมาแลว ถ้าไม่เขาแถวตามเวลาที่เรียกรายงานตัว 
จะไมไดรับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ผู้ควบคุมแถวจะตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ก่อนจะน าเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 - เมื่อไดก าหนดเวลา ผู้ควบคุมแถวจะเดินน าบัณฑิตเขาห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑ และ ๒ 
 - บัณฑิตแถวที่ ๑ - ๒๖ ผู้ควบคุมแถวจะน าเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑ และเข้าประจ าที่นั่งแถวเก้าอ้ี 
แถว A ถึง Z ตามล าดับ 
 - บัณฑิตแถวที่ ๒๗ - ๖๕ ผู้ควบคุมแถวจะน าเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒ เข้าประจ าที่นั่งและรอเดิน
แถวเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑ เมื่อผู้ควบคุมแถวให้สัญญาณน าเข้า 
 - บัณฑิตนั่งประจ าที่ตามล าดับที่ไดฝึกซ้อมมา ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งด้วยตนเองโดยเด็ดขาด ขณะนั่งหากมีปัญหา
ฉุกเฉินให้แจ้งผู้ควบคุมแถวทันที 
 - เมื่อนั่งประจ าทีแ่ล้วให้คอยฟ้งการตรวจสอบจากผู้ควบคุมแถวที่เรยีกชื่อตามแถวที่นั่งและตรวจสอบว่าบัณฑิต
นั่งถูกต้องตามล าดับหรือไม่ 

๒.๖ การรับเสด็จ 
 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระด าเนินถึงห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตยืนขึ้นถวายความเคารพ 

๒.๗ การเดินขึ้นบนเวที 
 เมื่อถึงเวลาจะข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 - ผู้ควบคุมแถวจะลุกข้ึนยืนท าความเคารพ บัณฑิตเตรียมตัวโดยตั้งเท้าขวามาข้างหน้าเล็กน้อย 
 - ผู้ควบคุมแถวจะให้สัญญาณมือด้วยการยกแขนขวาขึ้นเหยียดตรงหงายฝ่ามือขึ้น บัณฑิตทุกคนในแถวลุกข้ึนยืน
พร้อมก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา 
 - ผู้ควบคุมแถวให้สัญญาณมืออีกครั้งหนึ่งด้วยการวาดฝ่ามือคว่ าลง ให้ถวายความเคารพพรอมกัน เสร็จแล้วเดิน
เรียงแถวออกทางด้านซ้ายมือตนเองเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑิตคนแรก 
 - เมือ่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอ่านค ากราบบังคมทูลถวายรายงานถึงตอนที่ขอพระราชานุญาต
เบิกบุคคลเพ่ือขานนามบัณฑิต บัณฑิตคนแรกขึ้นบนเวที ถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ แล้วเดินไปประจ าที ่ณ จุดที่ ๒ 
หันหน้าเข้าสู่ที่ประทับแล้วถวายความเคารพ 
 - เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อของตนให้ก้าวเดินไปยัง จุดที่ ๓ ชิดเทา ยื่นมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
แล้วถือแนบกับอกถอยหลังเฉียงออกไปทางขวา ๓ ก้าว หน้าตรง ตามองที่ประทับ ชิดเทา ณ จุดที่ 4 ถวายความเคารพ 
พรอมกับบัณฑิตใน จุดที่ ๒ หมุนตัวกลับทางขวา เดินลงจากเวทีมือยังถือปริญญาบัตรแนบอกจนถึงที่นั่ง ถวายความ
เคารพก่อนนั่ง 
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 บัณฑติคนต่อ ๆ ไป 
 - ถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ แล้วเดินไปตามจุดต่อจากบัณฑิตคนหนา 
 - ถึง จุดที่ ๒ หันหน้าเข้าสูที่ประทับ แล้วถวายความเคารพ 
 - พรอมกับผู้ขานนามอ่านชื่อของตน แล้วก้าวเดินไปยังจุดที่ ๓ ชิดเท้ายื่นมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ถือแนบกับอก ถอยหลังเฉียงออกไปทางขวา ๓ ก้าว หน้าตรง ตามองที่ประทับ ชิดเทา้ที่จุดที่ 4 ถวายความเคารพพร้อม
กับบัณฑิตในจุดที่ ๒ หมุนตัวกลับทางขวา เดินลงจากเวทีมือยังถือปริญญาบัตรแนบอกจนถึงท่ีนั่ง ถวายความเคารพก่อน
นั่ง 
 บัณฑิตแถวที่ ๑ - ๓๙  ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะเดินออกจากห้องพระราชทานปริญญาบัตร ๑ 
ตามท่ีผู้ควบคุมแถวรอรับและน าเดินเข้าที่นั่งในห้องพระราชทานปริญญาบัตร ๒ 
 เมื่อบัณฑิตแถวที่ ๑ ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตแถวที่ ๒๗ จากห้องพระราชทานปริญญาบัตร ๒  
จะเดินแถวโดยการน าของผู้ควบคุมแถว เข้านั่งแทนที่ทันทีตามล าดับต่อเนื่องกัน 
 บัณฑิตแถวที่ ๔๐ - ๖๕  ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะกลับเข้าที่นั่งในห้องพระราชทานปริญญาบัตร ๑ 
ตามท่ีผู้ควบคุมแถวรอรับ 

 ๒.๘ การกล่าวค าปฏิญาณและรับพระราชทานพระราโชวาท 
 - เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ผู้แทนบัณฑิตเดินไปท่ีไมโครโฟนที่เตรียมไว บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืน
ถวายความเคารพ พรอมกับมือขวาเชิญปริญญาบัตรแนบอก 
 - ผู้แทนบัณฑิตถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม ธูปเทียนแพ กราบบังคมทูล 

(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท  
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส น าบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้  
ถวายค าปฏิญาณ ดังต่อไปนี้ 
(บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน) 
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อที่ประชุม อันมีพระรัตนตรัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี และผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ว่า 

 ๑. ข้าพระพุทธเจ้า จักใช้ศิลปวิทยาการ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาได้ประสิทธิ์ประสาทให้เพ่ือประกอบอาชีพ 
โดยชอบธรรม และเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 ๒. ข้าพระพุทธเจ้า จักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สมกับเป็น
ผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี 
 ๓. ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรนี้ ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณแห่งสถาบัน 
การอาชีวศึกษาสืบไป 

       “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” (ผู้แทนบัณฑิตกล่าวคนเดียว) 
 - เมื่อกล่าวค าปฏิญาณจบ บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพรอมกัน ยืนตรงรับพระราชทานพระราโชวาทจบแล้ว
ถวายความเคารพ 
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 2.9 การส่งเสด็จ ฯ กลับ 

 - เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินกลับ บัณฑิตยืนตรงถวายความ
เคารพ 
 - เมื่อเสด็จพระราชด าเนินออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว ให้บัณฑิตทุกคนรอจนไดรับสัญญาณ
จากผู้ควบคุมแถว บัณฑิตจึงทยอยออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างมีระเบียบ 
 บัณฑิตที่ไดรับปริญญาบัตรไมตรงกับชื่อตัวเองห้ามแลกเปลี่ยนปริญญาบัตรในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ให้บัณฑิตน าปริญญาไปแลกเปลี่ยน ณ จุดแลกเปลี่ยนปริญญาบัตร ซึ่งมีเจาหน้าที่ประจ าที่ห้องจัดเตรียมปริญญาบัตร
ด้านหลังเวทีห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
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ก าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559 
วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับที่ สถาบันการอาชีวศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน (คน) รวม 

1 ภาคกลาง ๑ 2557 58 
279 2 ภาคกลาง ๑ 2558 49 

3 ภาคกลาง ๑ 2559 172 
4 ภาคกลาง ๒ 2558 8 

38 
5 ภาคกลาง ๒ 2559 30 
6 ภาคกลาง ๓ 2558 16 

68 
7 ภาคกลาง ๓ 2559 52 
8 ภาคกลาง ๔ 2559 48 48 
9 ภาคกลาง ๕ 2558 46 

122 
10 ภาคกลาง ๕ 2559 76 
11 ภาคใต้ ๑ 2557 48 

237 12 ภาคใต้ ๑ 2558 51 
13 ภาคใต้ ๑ 2559 138 
14 ภาคใต้ ๒ 2557 27 

138 15 ภาคใต้ ๒ 2558 34 
16 ภาคใต้ ๒ 2559 77 
17 ภาคใต้ ๓ 2557 5 

132 18 ภาคใต้ ๓ 2558 64 
19 ภาคใต้ ๓ 2559 63 
20 ภาคตะวันออก 2559 42 42 
21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 2558 121 

306 
22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 2559 185 
23 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 2558 34 

45 
24 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 2559 11 
25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 2557 73 

465 26 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 2558 201 
27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ 2559 191 
28 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 2557 74 

257 
29 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 2558 69 
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ล าดับที่ สถาบันการอาชีวศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน (คน) รวม 

30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 2559 114  
31 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 2558 30 135 
32 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ 2559 105  
33 ภาคเหนือ ๑ 2557 55 335 
34 ภาคเหนือ ๑ 2558 119  
35 ภาคเหนือ ๑ 2559 161  
36 ภาคเหนือ ๒ 2557 41 341 
37 ภาคเหนือ ๒ 2558 97  
38 ภาคเหนือ ๒ 2559 203  
39 ภาคเหนือ ๓ 2558 18 62 
40 ภาคเหนือ ๓ 2559 44  
41 ภาคเหนือ ๔ 2558 24 113 
42 ภาคเหนือ ๔ 2559 89  
43 กรุงเทพมหานคร 2557 93 424 
44 กรุงเทพมหานคร 2558 126  
45 กรุงเทพมหานคร 2559 205  
46 เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559 30 30 

 

หมายเหตุ :  
๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านพร้อมกัน 
2. การแต่งกายถ่ายภาพหมู่ แต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามระเบียบการแต่งกาย 

     - บัณฑิตชาย ชุดราชปะแตน หรือชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบัน 
การอาชีวศึกษา 
        - บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา หรือชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบัน 
การอาชีวศึกษา 
        - นายกสภา ชุดราชปะแตนติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา 
        - ผู้อ านวยการสถาบัน ชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา 
       - รองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุย 
วิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา 
       - ผู้อ านวยการสถานศึกษาชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา
หรือตามวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
       - ครูและคณาจารย์ ชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ 
    สถาบันการอาชีวศึกษา 


