ข้อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่
และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตที่จะเข้าฝึกซ้อมย่อยในวันที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
ให้เหมาะสมกับสถานที่ราชการ ดังนี้
บัณฑิตชาย
๑. สวมเสื้อเชิ้ตทรงสุภาพ ห้าม ใส่เสื้อยืด หรือ เสื้อโปโล
๒. สวมกางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่ใช่ผ้ายืดหรือผ้ายีน ไม่รัดรูปไม่บางและไม่ยาวเกิน
สมควร
๓. สวมรองเท้าหนังทรงสุภาพ หุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลาย ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า
และต้องเป็นรองเท้าที่จะใส่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตหญิง
๑. สวมเสื้อเชิ้ตทรงสุภาพ ห้าม ใส่เสื้อยืด หรือ เสื้อโปโล
๒. สวมกระโปรง ทรงสุภาพ เนื้อผ้าหนาพอควร ความยาวคลุมเข่า
๓. สวมรองเท้าหุ้มส้น สีดํา หนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มี
ส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า และต้องเป็นรองเท้าที่จะใส่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตต้องแต่งกายและสวมชุดครุยวิทยฐานะให้ถูกต้องตามระเบียบ การใช้ครุยวิทยฐานะให้สวมทับ
เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย ดังนี้
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
ที่มีสิทธิแต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ ปกติขาว ติดแถบยศตามปกติ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ตั้งแต่ชั้น
ประทวนขึ้นไป หากตามระเบียบของราชการฝ่ายนั้นๆ ต้องติดกระบี่และถุงมือขาวให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการฝ่ายนั้นๆ
บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น ความยาวของแขนให้อยู่ภายในระดับแถวสํารดรอบต้นแขน สาบเสื้อแบบ
ปีกนก ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ ไม่มีลวดลายที่คอและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าหนาพอควร ติด
กระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็ม
ขัด กลัดเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย
(๒) กระโปรงทรงตรง ด้ า นหลั งผ่ า ป้า ยแบบสุภ าพ สีก รมท่า เนื้อ ผ้ า หนาพอสมควร ไม่มี ล วดลาย
ชายกระโปรงผ่าพับซ้อน ความยาวพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ กระโปรงมีขอบเอว
(๓) ใส่เข็มขัดแบบสุภาพ หนังเรียบ สีดํา หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีปลอกหนังสี
เดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) รองเท้ า หุ้ ม ส้ น สี ดํ า หนั ง เรี ย บ ไม่ มี ล วดลาย ทรงสุ ภ าพ ส้ น รองเท้ า ไม่ สู ง เกิ น ๓ นิ้ ว ไม่ มี
ส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า
(๕) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย
(๖) ผมควรรวบตึง เปิดหน้าผาก เก็บเป็นมวยด้านหลังให้เรียบร้อย
(๗) สีผมควรทําให้เป็นสีดําสนิท ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด
(๘) ใส่เสื้อบังทรงสีขาวไว้ด้านในให้เรียบร้อย

บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) ใส่ชุดแซ็คความยาวพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ ด้านบนเสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น ความ
ยาวแขนเสื้อระดับแถบสํารด รอบต้นแขน สาบเสื้อแบบปีกนก ไม่รัดรูปไม่หลวมเกินไป ไม่มีกระเป๋าเสื้อ ไม่มี
ลวดลายที่คอและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าหนาพอควรติดกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๕
เม็ด ด้านล่างส่วนกระโปรงสีกรมท่าด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ความยาวพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ
(๒) รองเท้าหนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ หุ้มส้นสีดํา ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มีส่วนประกอบ
ที่เป็นโลหะบนรองเท้า
(๓) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดสวมเต็มตัว ไม่มีลวดลาย
(๔) สีผมควรทําให้เป็นสีดําสนิท ไม่ย้อมหรือโกรกผมสีฉูดฉาด
(๕) ผมควรรวบตึง เปิดหน้าผาก เก็บเป็นมวยด้านหลังให้เรียบร้อย
(๖) ใส่เสื้อบังทรงสีขาวไว้ด้านในให้เรียบร้อย
การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมุสลิมให้แต่งกายด้วยชุดฮิญาบได้ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมีรัด
ข้อมือ สวมกระโปรงสีดํายาว ผ้าคลุมศีรษะสีดํา สวมรองเท้าหนังสีดําแบบเรียบหุ้มส้นไม่มีลวดลาย และสวม
ครุยวิทยฐานะทับตามสาขาวิชา
บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) แต่งกายด้วยเสื้อแบบราชปะแตนสีขาวมีกระดุมทําด้วย โลหะสีเงินดุนนูนเป็นรูปตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด
(๒) แผงคอให้ใช้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแหลม พื้นแผง
คอทําด้วยผ้าเสิร์ทสีกรมท่า ขนาดกว้าง ๔.๓ เซนติเมตร ตอนกลางทับด้วยแถบสีทอง ขนาด ๑ เซนติเมตร ขลิบ
ริมด้วยไหมกลมสีชมพูขนาด ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้างและมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะสี
เงินดุนนูน ขนาดสูง ๒.๘ เซนติเมตร ติดตามทางแนวขวางกลางแถบสีทองของกึ่งกลางทั้งสองข้าง
(๓) กางเกงขายาวสีขาว
(๔) ใส่เข็มขัดแบบสุภาพ หนังเรียบ สีดํา หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีปลอกหนังสี
เดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
(๖) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีดํา ผิวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีส่วนประกอบทีเ่ ป็นโลหะบนรองเท้า
(๗) ทรงผมทรงสุภาพ เช่น รองทรง ไม่ย้อมสีหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไว้ผมยาวเกินควร
ทั้งนี้ บัณฑิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศของตนเองในการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการกวดขันและเข้มงวดตั้งแต่วันฝึกซ้อมใหญ่ และหาก
บั ณ ฑิ ต ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บดั ง กล่ า ว หรื อ ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก ซ้ อ มย่ อ ย ฝึ ก ซ้ อ มใหญ่ ตามกํ า หนดการที่
มหาวิทยาลัยแจ้ง หรือ มารายงานตัวในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ล่าช้า หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนํา
ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ แจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรทันที

