
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง  การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และ
มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2561        
ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  เพ่ือให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอแจ้งข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
 

   การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อม
ใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

1. ส่วนประกอบภายนอกร่างกาย 
1.1 ผม ทรงสุภาพ สีด า ไม่โกรกหรือย้อมด้วยสีอ่ืน บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย 

และดุษฎีบัณฑิตชาย ต้องมองเห็นใบหู ไม่ยาวเกินท้ายทอย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎี
บัณฑิตหญิง ต้องรวบผม ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ ไม่สวมใส่มงกุฎดอกไม้ทุกชนิดบนศีรษะ และไม่ท า
ผมทรงที่มองเห็นหนังศีรษะ 

1.2 ใบหน้า บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา 
บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดแล ะ     
พราวแพรว สะท้อนแสง ห้ามติดขนตาปลอม ห้ามใส่ Big Eyes  ห้ามกรีด Eyeliners เปลือกตาไม่ทาสี
เข้มหรือท าให้มีประกายแวววาว หากต้องสวมแว่นตา ต้องเป็นแว่นสายตาสีใส กรอบ ขาแว่น สีด า 
น้ าตาล เงิน ทอง และไม่มีลวดลาย 

1.3 หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด 
1.4 แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ หรือ

เครื่องประดับทุกชนิด 
1.5 เล็บมือ สั้น สะอาด มีสีธรรมชาติ 
 

2. เครื่องแต่งกายของบัณฑิตชายหรือหญิง มหาบัณฑิตชายหรือหญิง และดุษฎี
บัณฑิตชายหรือหญิง ที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 

2.1 แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบชุดปกติขาวของหน่วยงาน 
2.2 บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ต้องสวมถุงเท้าสีด ายาว

คลุมน่อง ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย  
/ ไม่มีเหล็ก... 



ไม่มีเหล็ก โลหะหรือเครื่องประดับติดอยู่ ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว ห้าม
สวมกางเกง Boxer 

2.3 บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ต้องสวมถุงน่องสี
กลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพไม่มี
ลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว ไม่มีโลหะหรือเครื่องประดับ ส้นสูงไม่
เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว 

2.4 สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะของบัณฑิตชาย 
มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชายจะอยู่ในระดับเดียวกับกระดุมเสื้อเม็ดที่ 
2  บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง เข็มวิทยฐานะอยู่
กึ่งกลางระหว่างกระดุมเสื้อเม็ดท่ี 2 กับเม็ดที่ 3 
 

3. เครื่องแต่งกายของบัณฑิตชายหรือหญิง มหาบัณฑิตชายหรือหญิง และดุษฎี
บัณฑิตชายหรือหญิง ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงาน
ของรัฐ 

3.1 บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย เสื้อราชปะแตนสีขาว 
ติดแผงคอและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนแผงคอ กระดุมเสื้อสีทอง 
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสีขาว แบบสากล
ทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกง Boxer  

3.2 บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ต้องสวมถุงเท้าสีด ายาว
คลุมน่อง ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มี
เหล็ก โลหะหรือเครื่องประดับติดอยู่ ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว 

3.3 บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย สวมครุยวิทยฐานะ    
ทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะจะอยู่ในระดับเดียวกับกระดุมเสื้อเม็ด
ที่ 2 

3.4 บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น 
ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดย
ตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน ชายแขน
เสื้ออยู่ระหว่างส ารดต้นแขน ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรง
ทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย สวมเสื้อซับใน
หรือเสื้อกล้ามสีขาวแบบเต็มตัว ติดกระดุมสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย  และกลัดกระดุมคอเสื้อ  ไ ม่กลัดเข็มตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยบนอกเสื้อด้านซ้าย กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มี
ลวดลาย ไม่รัดรูปความยาวต่ ากว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน เข็มขัดหนังสีด า 
หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกหนังสีด า
ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้คลิปด าหนีบ ห้ามใช้ปลอกโลหะสีเงินทุก
ชนิดรวมทั้งปลอกโลหะที่มีอักษร RMUTL 

  /3.5 บัณฑิตหญิง... 



3.5 บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ต้องสวมถุงน่องสี
กลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพไม่มี
ลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว ไม่มีโลหะหรือเครื่องประดับ ส้นสูงไม่
เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมร้องเท้าส้นเข็ม ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว 

3.6 บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง สวมครุยวิทยฐานะทับ
เครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะอยู่กึ่งกลางระหว่างกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 กับ
เม็ดที่ 3 
 

4. เครื่องแต่งกายของผู้มียศทางทหาร ต ารวจ(ต้องมีส าเนาค าสั่งแต่งตั้งยศแสดง
เป็นหลักฐานในวันฝึกซ้อมย่อย ณ พื้นที่ต้นสังกัด) 

4.1 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่รับราชการทหาร ต ารวจ หรือว่าที่
ร้อยตรี ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ติดป้ายชื่อสกุล ถือกระบี่และถุงมือ ให้ใช้
รองเท้าที่เป็นทรงแบบทหารใช้เท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็ก โลหะหรือ
เครื่องประดับติดอยู่  ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว ห้ามสวมกางเกง Boxer 

4.2 ผม ทรงสั้นเกรียน ทั้งสามด้าน (ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และด้านหลัง) ติดหนัง
ศรีษะ ผมด้านบนความยาวพองาม ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ใบหน้าไม่มี
หนวดเครา หูห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 

4.3 สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะอยู่ในระดับ
เดียวกับกระดุมเสื้อเม็ดท่ี 2 

 
5. เครื่องแต่งกายของบัณฑิตมีครรภ์ (อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องน า

ใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ระยะอายุครรภ์และสุขภาพของบัณฑิตมาแสดงเป็นหลักฐานในวันฝึก   
ซ้อมย่อย ณ พื้นที่ต้นสังกัด) 

5.1 เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต ชายเสื้อตรง ไม่มี
ลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ตัวเสื้อยาวคุมท้อง เวลาสวม
ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง สวมเสื้อซับในหรือเสื้อกล้ามสีขาวแบบ
เต็มตัว ติดกระดุมสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัด
กระดุมคอเสื้อ ไม่กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบนอกเสื้อด้านซ้าย 
กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูปความยาวต่ ากว่าเข่า 
3 นิ้ว  ชายเสมอกัน  

5.2 สวมถุงน่องสีกลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าทรง
สุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว ไม่มีโลหะหรือเครื่องประดับ 
ส้นสูงไม่เกนิ 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว 

5.3 สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะอยู่กึ่งกลางระหว่าง
กระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 กับเม็ดที ่3 
 

/ 6. เครื่องแต่งกาย... 
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วันที ่10 - 11 สิงหาคม 2562 วันเสาร์ที ่17 สิงหาคม 2562 (เช้า)

ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

วันที ่9 - 10 สิงหาคม 2562 รายงานตัวและต้ังขบวนแถว 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที ่9 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน       06.00 น. รายงานตัว ณ ทีก่ าหนด

วันที ่9 สิงหาคม 2562       06.25 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก       06.55 น. เดินมารอบริเวณ

วันที ่10 สิงหาคม 2562 (07.00 เป็นต้นไป) ประติมากรรมดอกบัว

ณ มทร.ล้านนา ส่วนกลาง เชียงใหม่       07.00 น. ผู้บริหารน าขบวนแถว

วันที ่11 สิงหาคม 2562 (07.00 - 17.00 น.) เข้าสู่ห้องประชุม

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ชม.       07.40 น. นั่งประจ าที ่(เตรียมพร้อม

วันที ่2 - 3 สิงหาคม 2562 เร่ิมท าการฝึกซ้อม)

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ล าปาง       11.30 น. เสร็จส้ินการฝึกซ้อม

วันที ่10 - 11 สิงหาคม 2562 **วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย ก าหนดการรายงานตัวและต้ังขบวนแถว

วันที ่9 - 10 สิงหาคม 2562 เช่นเดียวกันกับวันซ้อมใหญ่

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก

วันที ่9 สิงหาคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน

วันที ่9 สิงหาคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

วันที ่2 - 3 สิงหาคม 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ล าปาง

วันที ่10 สิงหาคม 2562 (07.00 เป็นต้นไป)

ณ มทร.ล้านนา ส่วนกลาง เชียงใหม่

วันที ่11 สิงหาคม 2562 (07.00 - 17.00 น.)

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ชม.

ก าหนดการแนบท้ายประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันจันทร์ที ่19 สิงหาคม 2562 (เชา้)

คณะ/วิทยาเขต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ/่วันพิธี

    1.6 ล าปาง

    1.1 เชียงราย

    1.3 น่าน

    1.4 พิษณุโลก

    1.5 ส่วนกลาง เชียงใหม่

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

    1.2 ตาก

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

    3.1 ส่วนกลาง เชียงใหม่

    2.4 พิษณุโลก

    2.5 ล าปาง

    2.2 ตาก

    2.1 เชียงราย

    2.3 น่าน



วันที ่10 - 11 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย วันเสาร์ที ่17 สิงหาคม 2562 (บ่าย)

วันที ่9 - 10 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก รายงานตัวและต้ังขบวนแถว 

วันที ่9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

วันที ่9 สิงหาคม 2562       09.30 น. รายงานตัว ณ ทีก่ าหนด

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก       10.45 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

วันที ่10 สิงหาคม 2562 (07.00 เป็นต้นไป)       11.00 น. เดินมารอบริเวณ

ณ มทร.ล้านนา ส่วนกลาง เชียงใหม่ ประติมากรรมดอกบัว

วันที ่11 สิงหาคม 2562 (07.00 - 17.00 น.)       11.20 น. ผู้บริหารน าขบวนแถว

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ชม. เข้าสู่ห้องประชุม

วันที ่2 - 3 สิงหาคม 2562       12.00 น. นั่งประจ าที ่(เตรียมพร้อม

ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ล าปาง เร่ิมท าการฝึกซ้อม)

      16.30 น. เสร็จส้ินการฝึกซ้อม

วันที ่10 - 11 สิงหาคม 2561 **วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย ก าหนดการรายงานตัวและต้ังขบวนแถวเช่น

วันที ่9 - 10 สิงหาคม 2562 เช่นเดียวกันกับวันซ้อมใหญ่

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก

วันที ่10 สิงหาคม 2562 (07.00 เป็นต้นไป)

ณ มทร.ล้านนา ส่วนกลาง เชียงใหม่

วันที ่11 สิงหาคม 2562 (07.00 - 17.00 น.)

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ชม.

กองพฒันานักศึกษา มทร.ล้านนา

    5.1 เชียงราย

    5.2 ตาก

    5.3 ส่วนกลาง เชียงใหม่

5. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

    4.5 ส่วนกลาง  เชียงใหม่

    4.2 ตาก

ก าหนดการแนบท้ายประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันจันทร์ที ่19 สิงหาคม 2562 (บ่าย)

คณะ/วิทยาเขต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ/่วันพิธี

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

    4.1 เชียงราย

    4.3 น่าน

    4.4 พิษณุโลก

    4.6 ล าปาง


