
บัณฑิตต้องแต่งกายตามข้อบังคับที่ระบุไว้นี้
โดยเคร่งครัดทุกประการ ดังนี้

1. บัณฑิตชายทั่วไป ทุกระดับ
 ผม ทรงสุภาพ ต้องไม่มีลวดลายบนศีรษะ ไม่ยาวเกินปกเสื้อครุย ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สีผมด�าธรรมชาติ ห้ามท�าสีผมใดๆ ห้ามฉีด 
สเปรย์สี หรือท�าไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม และผมปลอมทุกชนิด  
 เสื้อ ใช้เสื้อนอกแบบราชการสีขาว (ชุดราชปะแตน) ใช้ดุมโลหะสีทองตราสถาบัน/มหาวิทยาลัย ติดที่คอ 1 เม็ดและตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด 
ติดเข็มสัญลักษณ์สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง และในวันพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้าย  
 กางเกง แบบทรงสากลสีขาว ไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ
 เขม็ขดั (ถ้าม)ี หนงัสดี�า หัวเข็มขัดโลหะมีลายดนุเคร่ืองหมายสถาบนั/มหาวทิยาลยั ชนดิหวัรดู มปีลอกหนงัสดี�า 1 ปลอก ส�าหรบัสอดปลายเขม็ขดั 
 รองเท้า หนังหุ้มส้นสีด�า แบบไม่ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย และไม่ติดโลหะ  
 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีด�า ไม่มีลวดลาย ยาวครึ่งน่อง

2. บัณฑิตชาย  ทุกระดับที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 แต่งชุดปกติขาว โดยติดเครื่องหมายประจ�ากระทรวงต้นสังกัดพร้อมแถบยศ 
แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามฐานะที่ได้รับ และติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้าย ใต้แถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�าหรับผม รองเท้า และถุงเท้า ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัณฑิตชายทั่วไป 
ทุกระดับ (ข้อ 1)

3. บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาตรี
 ผม ทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สีผมด�าธรรมชาติ ห้ามท�าสีผมใดๆ ห้ามฉีดสเปรย์สี หรือท�าไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม
หรือผมปลอมทุกชนิด ไม่ติดเคร่ืองประดับทุกชนิด แต่หากจ�าเป็นต้องใช้ที่รัดผม ที่หนีบผม ให้ใช้สีด�าเรียบเท่านั้น ส�าหรับบัณฑิตหญิงมุสลิม  
ให้ใช้สีผ้าคลุมศีรษะตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยก�าหนด (มจธ. ใช้สีขาวเรียบ สจล. และ มจพ. ใช้สีด�าเรียบ)
 เสือ้ ใช้เสือ้นกัศกึษาแขนสัน้ ผ้าขาวเกลีย้งไม่มลีวดลาย ไม่บางเกนิควร และไม่รดัรปู แบบคอเชิต้ ผ่าอกตลอด ทีอ่กเสือ้ท�าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน  
เสือ้ชัน้ในเฉพาะสขีาว/ครมี พร้อมสวมทับด้วยเสือ้กล้ามสขีาว บงัทรง ใช้ดมุโลหะสเีงนิตราสถาบัน/มหาวทิยาลยัตดิทีค่อ 1 เมด็ และตลอดแนวสาบเสือ้  
4 เม็ด  ติดเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย และในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวา  
 กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ ทรงตรง ไม่อัดจีบ ผ่าหลัง สาบทับซ้อน ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า ไม่ยาวรุ่มร่าม ไม่คับหรือแคบจนเกินไป  
ไม่ปักเครื่องประดับ  หรือไม่ยาวเกินชายเสื้อครุย ห้ามสวมกระโปรงกางเกง
 เข็มขัด หนังสีด�า หัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัย ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีด�า 1 ปลอก ส�าหรับสอดปลายเข็มขัด 
ห้ามใช้ที่หนีบกระดาษหนีบเข็มขัดกับกระโปรง
 รองเท้า หนังสีด�า (หรือวัสดุเทียมหนัง ไม่มันวาว) ทรงเรียบหุ้มส้น (สูงไม่เกิน 2 นิ้ว) ทรงสุภาพ หัวรองเท้าตัด/มน ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรือ
เครื่องประดับ และไม่เป็นส้นเข็มหรือทรงเตารีด ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชาย
 ถุงน่อง แบบเต็มตัวสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 

4. บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาโท/เอก
 ผม ทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สีผมด�าธรรมชาติ ห้ามท�าสีผมใดๆ ห้ามฉีดสเปรย์สี หรือท�า ไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม 
หรือผมปลอมทุกชนิด ไม่ติดเคร่ืองประดับทุกชนิด แต่หากจ�าเป็นต้องใช้ที่รัดผม ที่หนีบผม ให้ใช้สีด�าเรียบเท่านั้น ส�าหรับบัณฑิตหญิงมุสลิม  
ให้ใช้สีผ้าคลุมศีรษะตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยก�าหนด (มจธ. ใช้สีขาวเรียบ สจล. และ มจพ. ใช้สีด�าเรียบ)
 เสื้อ [1] ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมพลาสติกตลอดแนว ตั้งแต่คอจนถึงชายเสื้อ (จ�านวน 5 เม็ด) หรือ [2] ใช้เสื้อนักศึกษาแขนสั้น 
ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่รัดรูป แบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท�าเป็นสาบตลบเข้าข้างใน เสื้อชั้นในเฉพาะสีขาว/
ครีม พร้อมสวมทับด้วยเสื้อกล้ามสีขาว บังทรง ใช้ดุมโลหะ สีเงินตราสถาบัน/มหาวิทยาลัยติดที่คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด  
ติดเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย (กรณี [1] หรือ [2] ให้เป็นไปตามแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัยก�าหนด) และในวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวา 
 กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ ทรงตรง ไม่อัดจีบ ผ่าหลัง สาบทับซ้อน ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า ไม่ยาวรุ่มร่าม ไม่คับหรือแคบจนเกินไป  
ไม่ปักเครื่องประดับ หรือไม่ยาวเกินชายเสื้อครุย ห้ามสวมกระโปรงกางเกง
 เข็มขัด หนังสีด�า แบบธรรมดา หรือแบบหัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัย ชนิดหัวรูด  มีปลอกหนังสีด�า 1 ปลอก 
ส�าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้ที่หนีบกระดาษหนีบเข็มขัดกับกระโปรง (ให้สอดคล้องกับการสวมเสื้อ) 
 รองเท้า หนังสีด�า (หรือวัสดุเทียมหนัง ไม่มันวาว) ทรงเรียบหุ้มส้น (สูงไม่เกิน 2 นิ้ว)  ทรงสุภาพ หัวรองเท้าตัด/มน ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรือ
เครื่องประดับ และไม่เป็นส้นเข็มหรือทรงเตารีด ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชาย
 ถุงน่อง แบบเต็มตัวสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 

ข้อปฏิบัติส�าหรับบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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หมายเหต ุ
บัณฑิตที่ต้องด�าเนินการตามข้อ 6,7,8 ให้มาติดต่อที่กองบริการการศึกษาภายใน วันที่ 18 กันยายน 2563 

1. ให้บัณฑิตเตรียมไฟล์รูปถ่ายสี หน้าตรง ครึ่งตัว สวมชุดครุยวิทยฐานะนามสกุล .jpg 

 ขนาดไม่ต�า่กว่า 500 KB ส�าหรบั upload เข้าระบบที ่https://ceremony.kmutnb.ac.th 

2. ให้บัณฑิต Login เข้าระบบ โดยใช้เลขประจ�าตัวนักศึกษา และเลขประจ�าตัวประชาชน

3. ให้บณัฑิตตรวจสอบความถกูต้องของค�าน�าหนา้ชื่อ ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา หากไม่ถกูต้อง

    ให้ตดิต่อเจ้าหน้าทีก่ลุม่งานทะเบยีนและสถตินิกัศกึษาด้วยตนเองพร้อมหลกัฐาน ณ อาคาร

    TGGS ชั้น 2

4. ให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ และกรอกแบบสอบถามการส�ารวจภาวะการมีงานท�า 

    ให้ครบถ้วนทุกตอน

5. ให้บัณฑิตพิมพ์ใบแจ้งช�าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อน�าไปช�าระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

 ได้ทุกสาขา ภายใน 3 วัน มิฉะน้ันจะต้องพิมพ์ใบแจ้งช�าระเงินใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย 

    ส�าหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,600 บาท (สามารถช�าระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร,  

 ATM, mBanking, iBanking) โดยระบุ ServiceCode เป็น KMTNBALU

6. บณัฑติทีต้่องการขอเลือ่นการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร หลงัจากขึน้ทะเบยีนบณัฑติ

    และช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้น�าค�าร้องแสดงความจ�านงขอเลื่อนการรับพระราชทาน 

 ปรญิญาบตัรทีพ่มิพ์จากระบบ พร้อมแนบหลกัฐานชีแ้จงเหตผุลการขอเลือ่น และมาตดิต่อ 

 ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2

7. บัณฑิตท่ีต้องการให้อ่านชั้นยศ หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิต และช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

 ให้น�าค�าร้องแสดงความจ�านงขอให้อ่านชั้นยศที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบส�าเนาค�าสั่ง 

 แต่งตั้งยศ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2

8. บณัฑติทีเ่ป็นพระภิกษสุงฆ์ มคีวามประสงค์เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรโดยไม่ลาสกิขา  

   หลังจากข้ึนทะเบยีนบณัฑติ และช�าระเงนิเรยีบร้อยแล้ว ให้น�าค�าร้องแสดงความจ�านงขอเข้า 

    รับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ลาสิกขาที่พิมพ์จากระบบ พร้อมแนบส�าเนาใบสุทธิ 

    ของพระสงฆ์ และมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2

9. บณัฑติสามารถตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธเิข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรได้ทีห่น้าเวบ็ไซต์ 

10. ติดตามข้อมูลก�าหนดวันฝึกซ้อม วันรับพระราชทานปริญญาบัตร และรายละเอียดต่าง ๆ 

 ทางเว็บไซต์ http://www.kmutnb.ac.th หรือ http://acdserv.kmutnb.ac.th

ขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต มจพ.  

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา  

ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต

การแต่งกายในวันพิธี

สอบถามรายละเอียด

บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอก เลขประจ�าตัวนักศึกษา และเลขประจ�าตัวประชาชน ไม่ผ่าน

โปรดติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 

   หรือ 081-818-6380

 บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม

โปรดติดต่อ กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1655-1656 

              หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2586-9011

1. บัณฑิตต้องน�าใบแจ้งช�าระเงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต ไปช�าระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

    ได้ทุกสาขา ภายในวันเวลาที่ก�าหนด

2. ระบบจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กันยายน 2563 เท่านั้น ดังนั้น บัณฑิต 

 จะต้องขึน้ทะเบยีนบณัฑติ และช�าระเงินให้เรยีบร้อยก่อนปิดระบบ โดยจะไม่มกีารขยายเวลา

3. บณัฑติทีต้่องการขอเลือ่นการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร บณัฑติทีต้่องการให้อ่านชัน้ยศ 

 บัณฑิตที่เป็นพระภิกษุสงฆ์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ลาสิกขา ต้องน�าค�าร้อง 

 พร้อมแนบหลักฐานมาติดต่อท่ีกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2      

 ในช่วงเวลาของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

4. ผู้ร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร (เฉพาะบัณฑิตที่เคยขอเลื่อนไว้) ให้มาติดต่อที่กลุ่มงาน 

 ทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2 ในช่วงเวลาของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ข้อแนะน�าส�าหรับบัณฑิต

5. บัณฑิตหญิง ทุกระดับที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 แต่งชุดปกติขาวโดยติดเครื่องหมายประจ�ากระทรวงต้นสังกัดพร้อม 
แถบยศ  แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามฐานะที่ได้รับ และติดเข็มวิทยฐานะที่
อกเสื้อด้านซ้ายใต้แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�าหรับผม รองเท้า และถุงน่อง
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี (ข้อ 3)

6. บัณฑิตที่มียศทหาร และต�ารวจ หรือว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป
 แต่งกายตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของต้นสังกัด ประดับแถบ 
เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์และเหรยีญตราให้ถกูต้องครบถ้วน ให้ตดิเข็มวทิยฐานะ
ที่อกเสื้อด้านซ้าย ในวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่ให้น�ากระบี่มาด้วย

7. บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์  
 ใส่ชุดติดกัน (ชุดแซก) ทรง A เส้ือสีขาว คอปกเชิ้ต กระโปรงสีกรมท่า 
ส�าหรับผม รองเท้า และถุงน่อง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงระดับ
ปริญญาตร ี(ข้อ 3) 

8. ข้อห้ามส�าหรับบัณฑิต
 8.1 ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามท�าสีเล็บ เคลือบเล็บ และใส่เล็บปลอม
 8.2 ห้ามติดขนตาปลอม
 8.3 บัณฑิตชายห้ามไว้หนวด-เครา
 8.4 บณัฑติทีม่ปัีญหาทางสายตา ให้ใส่แว่นสายตาแบบเลนส์ใส กรอบแว่น
สีด�า หากเป็นโลหะต้องไม่สะท้อนแสง และกรณีใส่คอนแทคเลนส์ต้องใส่เป็น 
สีธรรมชาติ ไม่ใส่บิ๊กอาย (ขยายม่านตา)
 8.5 บัณฑิตที่มีรอยสักทุกประเภทและอยู่นอกการปกปิดของเสื้อผ้า หรือ
สามารถมองเห็นได้เมื่อขยับร่างกาย ให้ด�าเนินการปกปิดรอยสักให้เรียบร้อย
 8.6 เครื่องมือส่ือสารทุกชนิด ทุกประเภท ไม่สามารถน�าเข้าในงานพิธีได้
ทุกกรณี
 8.7 เครื่องประดับทุกชนิด เหรียญ/กุญแจ/ โลหะต่างๆ ไม่สามารถน�าเข้า
ในงานพิธีได้ทุกกรณี (ให้พกกุญแจได้ 1 ดอกและธนบัตรได้ 1 ใบเท่านั้น)
 8.8 ผ้าเช็ดหน้า/กระดาษเช็ดหน้า/กระดาษซับหน้ามัน ไม่สามารถน�าเข้า
ในงานพิธีได้
 8.9 บัณฑิตที่มีโรคประจ�าตัว สามารถน�ายาติดตัวได้เฉพาะรับประทาน  
ไม่เกิน 3 มื้อ และน�าฝากไว้ฝ่ายพยาบาล

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา / บัตรประจ�าตัวประชาชน / 
      บัตรข้าราชการ - รัฐวิสาหกิจ
 2. เสื้อครุย
 3. หน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย

สิ่งที่ต้องน�ามาในวันซ้อมและวันพิธี

การตรงต่อเวลา

  บณัฑติทกุคนจะต้องมีความตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครดั โดยยดึ 
ตามก�าหนดการที่ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตได้แจกให้เป็นส�าคัญ 
ไม่ว่าจะมีการประกาศเตือนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม  
บัณฑิตที่พลาดก�าหนดการ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธ ี
พระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้

หากปรากฏกรณีต่างๆ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ซึ่งได้แจ้งเตือนแล้วในวันฝึกซ้อม แต่บัณฑิตไม่ปฏิบัติตามที่
สถาบัน/มหาวิทยาลัยแจ้งเตือนสถาบัน/มหาวิทยาลัยจ�าเป็น

ต้องตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตหญิง
  ให้สวมเสือ้ กระโปรง รองเท้าหนงัหุ้มส้นสดี�า (คูท่ีจ่ะใส่ในวนั 
รบัพระราชทานปรญิญาบตัร) ท�าผมทรงสภุาพ ห้ามสวมเสือ้ยดื
กางเกง รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด

- การสวมครุยวิทยฐานะที่สวยงาม ส�าหรับบัณฑิตชายควรให ้

 ชายครุยสูงจากพื้น 1 ฟุตพอดีเมื่อยืนตรง ส�าหรับบัณฑิตหญิงควร 

 ให้ชายครุยอยู่ในระดับเดียวกับชายกระโปรงหรือยาวกว่าพองาม 

- บัณฑิตควรใส่รองเท้าคู่ที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 ในการฝึกซ้อมทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความเคยชินและคล่องตัว

ข้อแนะน�า

บัณฑิตชาย
  ให้สวมเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คขายาวทรงสุภาพ ถุงเท้าสีด�า 
ไม่มีลวดลายยาวครึ่งน่อง และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า ห้ามมี 
โลหะสีเงิน หรือทองประดับอยู่ ตัดผมสั้น โกนหนวดเคราให้ 
เรียบร้อย ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ และ 
รองเท้าแตะทุกชนิด

การแต่งกายในวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่
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