


 
กำหนดรายงานตัวบัณฑิต 

วันที่  ๑๗ – ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

 
วันเสาร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 
- รัฐประศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ)  - รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. 
 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) - เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) - บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  - นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)   
 - มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ทุกสาขา) รายงานตัวที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา 
 
การแต่งกาย 
 การแต่งกายในวันรายงานตัว 

- บัณฑิตชาย และหญิงใส่ชุดสุภาพ  ไม่ใส่รองเท้าแตะ  
 

หมายเหต ุ กำหนดการฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  หรือติดตามได้ที่  
www.rru.ac.th และ http://dsd.rru.ac.th/  
 
 
 
 
 

http://dsd.rru.ac.th/


 ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**เอกสารทีต่้องนำมาในวันรายงานตัว*** 

     ๑. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  และใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมี 
         งานทำของบัณฑิต ที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต http://admission.rru.ac.th/job และลงนามให้เรียบร้อย  
         ขอให้บัณฑิตตอบตามเป็นจริง เนื่องจากมีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
         (ตอบโดยบัณฑิต) 
      ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ดาวน์โหลด  http://admission.rru.ac.th/job 
         (ตอบโดยหัวหน้างานของบัณฑิต ) 
     ๓. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต หรือใบรับรองคุณวุฒิ   ( ใช้สำหรับยื่นรายงานตัวบัณฑิตในขัน้ตอนที่ ๑-๔) 
     ๔. รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะสีตามสาขา  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ   
     ๕. เอกสารขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตฉบับนี้ (เพ่ือยืนยันว่าได้ปฏิบัติครบทุกข้ันตอนแล้ว) 

     ***ประมาณการค่าใช้จ่าย*** 
     ๑. ค่าดำเนินการ/ค่าคู่มือการฝึกซ้อมและอาหารว่าง ๔๐๐ บาท 
     ๒. ค่าชุดครุย/ชุดปกติขาว/ชุดสูท 

๒.๑ ชุดครุยปริญญาตรี  ราคา ๑,๐๐๐ บาท  
๒.๒ ชุดครุยปริญญาโท  ราคา ๑,๑๐๐ บาท  
๒.๓ ชุดครุยปริญญาเอก ราคา ๑,๒๐๐ บาท 

          ๒.๔ ชดุปกติขาว (สำหรับบัณฑิตท่ีเป็นราชการ) และชุดว่าที่ร้อยตรีชายหญิง ราคาตัด ๒,๐๐๐ บาท  
          ๒.๕ ชุดสูท (เสื้อแบบมีซับ) สำหรับบัณฑิตชาย ราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท  
     ๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างแต่งหน้า ค่าทำผม ค่ารองเท้า จะมีร้านค้ามาให้บริการ 
 
 
 

http://admission.rru.ac.th/job


 ๓ 

๑ ประทับตราท่ีนี่ 
      

 

๒ ประทับตราที่นี่ 
      

 

๓ ประทับตราที่นี่ 
      

 

๔ ประทับตราที่นี่ 
      

 
 
 

 
การรายงานตัว ให้บัณฑิตปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบทุกขั้นตอน โดยยื่นเอกสารฉบับนี้ต่อเจ้าหน้าที่         

เพื่อประทับตราตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ - ๔  จึงถือว่าเสร็จสิ้นการรายงานตัวบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ 
 
 
 

๑.๑ ตรวจสอบรายชื่อที่ปา้ยประกาศ ณ บริเวณชัน้ ๑ อาคารราชนครินทร์ หรือ http://dsd.rru.ac.th    
๑.๒ รับเอกสาร บัตรประจำตัวฝึกซ้อม  และบัตรประจำตัวบัณฑิต (สำหรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร) 

      ๑.๓ กรอกข้อมูลให้ครบและติดรูปในบัตรประจำตัวบณัฑิต ทั้ง ๒ ใบ  (บัตรสีขาวและบัตรสีเขียว) 
วท.บ.(ชุดครุยแถบสีเหลือง)    บธ.บ. (ชุดครุยแถบสีชมพ)ู   วศ.บ. (ชุดครุยแถบสีเลือดหมู) 
ศศ.บ. (ชุดครุยแถบสีแสด)     ค.บ. (ชุดครุยแถบสีฟา้)   รป.บ. (ชุดครุยแถบสนี้ำตาล) 
บช.บ. (ชุดครุยแถบฟ้าอมเทา)  ส.บ. (ชุดครุยแถบสชีมพูอมส้ม) นศ.บ.  (ชุดครุยแถบสีกรมทา่) 
น.บ. (ชุดครุยแถบสีขาว)   ร.บ. (ชุดครุยแถบสีดำ)  ทล.บ. (ชุดครุยแถบสีเขียวตองอ่อน) 
ศป.บ. (ชุดครุยแถบสทีอง) 

       ๑.๔ ส่งบัตรประจำตัวฝึกซ้อม บัตรประจำตัวบัณฑติเข้า (สำหรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) 
            ต่อเจ้าหน้าที่  (ถ้าไมม่ีใช้ใบรับรองวุฒิแทน)  ณ บริเวณชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์  
            ( เจ้าหน้าที่ ประทับตรา ผ่านขั้นตอนที่ ๑) 
 

 
        ชำระเงินคา่ใช้จคา่ดำเนนิการ ค่าคู่มือการฝึกซ้อม และอาหารว่าง จำนวน ๔๐๐ บาท 
โดยยื่นใบเสร็จรบัเงินที่กรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว พร้อมเงิน ๔๐๐ บาท ต่อเจ้าหนา้ที่ 
(กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)    (เจ้าหน้าที่ประทับตราผ่านขั้นตอนที่ ๒)     
 

                                                                               
         ส่งแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน  ๒ ชุด ให้เจ้าหน้าที่ ดังนี ้
        ๓.๑ แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและ ใบยืนยันการกรอกตอบแบบสอบถาม 

  ภาวะการมีงานทำของบัณฑติที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต (ตอบโดยบัณฑิต) 
        ๓.๒ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ตอบโดยผู้ใชบ้ัณฑิต) 

  ส่งไม่ครบไม่อนุญาตให้รายงานตัว/โดยส่งคณะที่สังกดั (เจา้หน้าที่ประทบัตราผ่านขั้นตอนที่ ๓) 
 
 
       บัณฑิตลงชื่อ  เพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามสาขาที่กำหนดต่อ 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ถ้าไม่ลงชื่อจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญา (เจ้าหน้าที่ประทับตราผ่านขั้นตอนที่ ๔) 

เสร็จสิ้นกระบวนการรายงานตวับัณฑิต 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสาร  และขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ปี ๒๕๖๕ 



 ๔ 

การแต่งกายของบณัฑิต   
 
๑ การแต่งกายของบณัฑิตท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ 

๑.๑  บณัฑติชาย 
 สวมเสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวไม่มลีวดลาย   
 สวมกางเกงขายาวและเสือ้สทูทรงสุภาพสกีรมท่าสเีดยีวทัง้ชุด (ไม่อนุญาตใหส้วมกางเกงขาลบี) 
 ผกูเนคไทสปีระจ ามหาวทิยาลยั (สเีขยีว) และตดิเขม็ประจ ามหาวทิยาลยั 
 สวมถุงเทา้สดี าไม่มลีวดลาย 
 สวมรองเทา้คทัชหูนังหุม้สน้สดี าลว้น  ไม่มลีวดลาย  ไม่เปิดหวั   และไม่ตกแต่งดว้ยโลหะ   
 ตดัผมทรงสุภาพ  ไม่ไวห้นวดเครา ไม่ไวเ้ลบ็ยาว ตดัสัน้ สะอาด 
 สวมครุยวทิยฐานะตามวฒุกิารศกึษา (ความยาวประมาณครึง่น่อง) 
 ตดิบตัรประจ าตวับณัฑติไวท้ีห่น้าอกดา้นขวา (ต ่ากว่าเขม็วทิยฐานะ) 

๑.๒ บณัฑติหญงิ 
 สวมเสือ้เชิต้แขนสัน้สขีาวไม่รดัรปู  กลดักระดุมเครื่องหมายมหาวทิยาลยัราชภฏัทุกเมด็ 

ของกระดุมเสือ้และคอเสือ้   และตดิเขม็มหาวทิยาลยัราชภฏัเหนือหน้าอกด้านซา้ย   
  สวมกระโปรงทรงตรงเขา้รปูสกีรมท่ายาวคลุมเขา่เลก็น้อย   
  คาดเขม็ขดัหนังเรยีบสดี า  หวัเขม็ขดัมสีญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั 
 สวมถุงน่องสเีนื้อ  ไม่มลีวดลาย   (แบบเตม็ตวั) 
 สวมรองเทา้คทัชหูนังหุม้สน้สดี าไม่มลีวดลาย  ไม่เปิดหวั  และไม่ตกแต่งดว้ยโลหะ  
  สวมครุยวทิยฐานะตามวฒุกิารศกึษา (ความยาวประมาณครึง่น่อง) 
 การท าผมใหเ้กลา้ผม หรอืรวบผมทัง้หมดใหเ้รยีบรอ้ย   (หา้มท าสผีม) 
 ไม่ไวเ้ลบ็ยาว  ตดัใหส้ัน้  สะอาด  ไม่ทาเลบ็ 
 ไม่ตดิขนตาปลอม  ไม่ใสค่อนแทคเลนสท์ีเ่ป็นสแีฟชัน่  และไม่ใสบ่ิก๊อาย 

หมายเหตุ :  บณัฑิตหญิงท่ีมีครรภ ์
          สวมชุดคลุมทอ้ง   ใหใ้ชเ้สือ้สขีาวแขนสัน้ปกเชิต้  ต่อกบักระโปรงสกีรมท่า  ตดิซปิหลงั  (ตดิกระดุม

มหาวทิยาลยัทีค่อ ๑ เมด็)   สวมครุยวทิยฐานะตามวุฒกิารศกึษา  (ความยาวครึง่น่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๕ 
การแต่งกายของบณัฑิตท่ีเป็นข้าราชการ 

๒.๑  ขา้ราชการพลเรอืน / ขา้ราชการทอ้งถิน่ 
   สวมเครื่องแบบชุดปกตขิาว  ไม่สวมหมวก  

 สวมครุยวทิยฐานะตามวฒุกิารศกึษา (ความยาวประมาณครึง่น่อง) 
 ตดิบตัรประจ าตวับณัฑติไวท้ีห่น้าอกดา้นขวา (ต ่ากว่าเขม็วทิยฐานะ) 
 การท าผมใหเ้กลา้ผม หรอืรวบผมทัง้หมดใหเ้รยีบรอ้ย (บณัฑติหญิง) 

๒.๒  ขา้ราชการทหาร  ต ารวจ  ชัน้สญัญาบตัร 
   สวมเครื่องแบบชุดปกตขิาว      

 สวมครุยวทิยฐานะตามวฒุกิารศกึษา (ความยาวประมาณครึง่น่อง) 
 ตดิบตัรประจ าตวับณัฑติไวท้ีห่น้าอกดา้นขวา (ต ่ากว่าเขม็วทิยฐานะ) 
 คาดกระบีก่บัสามชาย  หรอืสายกระบี ่
 น าถุงมอืสขีาวไปดว้ย 
 การท าผมใหเ้กลา้ผม หรอืรวบผมทัง้หมดใหเ้รยีบร้อย (บณัฑติหญงิ) 

๒.๓  ขา้ราชการ   ทหาร   ต ารวจ  ชัน้ประทวน 
   สวมเครื่องแบบตามทีส่ว่นราชการตน้สงักดัก าหนด (ชุดส าหรบัเขา้เฝ้า) 

 สวมครุยวทิยฐานะตามวฒุกิารศกึษา  (ความยาวประมาณครึง่น่อง) 
 ตดิบตัรประจ าตวับณัฑติไวท้ีห่น้าอกดา้นขวา (ต ่ากว่าเขม็วทิยฐานะ) 

   คาดกระบีก่บัสามชาย   หรอืสายกระบี ่ (ถา้ม)ี 
   น าถุงมอืสขีาวไปดว้ย 

 การท าผมใหเ้กลา้ผม หรอืรวบผมทัง้หมดใหเ้รยีบรอ้ย (บณัฑติหญงิ) 
 
๒ การแต่งกายของบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

๓.๑ บณัฑติกติตมิศกัดิช์าย 
   สวมเครื่องแบบปกตขิาว (ถา้เป็นขา้ราชการ) หรอื 

 สวมชุดขอเฝ้า  หรอืชุดสทูสกีรมท่า  หรอืชุดสทูสสีุภาพ 
 สวมครุยวทิยฐานะตามวฒุกิารศกึษา (ความยาวประมาณครึง่น่อง) 
 ตดิบตัรประจ าตวับณัฑติไวท้ีห่น้าอกดา้นขวา (ต ่ากว่าเขม็วทิยฐานะ) 

๓.๒  บณัฑติหญงิ 
 สวมเครื่องแบบปกตขิาว (ถา้เป็นขา้ราชการ) หรอื 
 สวมชุดขอเฝ้า  หรอืชุดสากลนิยม  หรอืชุดไทยพระราชทาน 
 สวมรองเทา้หุม้สน้สดี า  ไม่เปิดหวั  ไม่มลีวดลาย สวมถุงน่องสเีนื้อชนิดเตม็ตวั 
 สวมครุยวทิยฐานะตามวฒุกิารศกึษา (ความยาวประมาณครึง่น่อง) 
 ตดิบตัรประจ าตวับณัฑติไวท้ีห่น้าอกดา้นขวา (ต ่ากว่าเขม็วทิยฐานะ) 
 

หมายเหตุ     ๑.  บณัฑติชาวมุสลมิ  หรอืนกับวชคาทอลกิ   หากมคีวามประสงคจ์ะแต่งกายตามระเบยีบของศาสนา
สามารถกระท าได ้ โดยแต่งกายตามระเบยีบของศาสนา  ใชผ้า้คลุมผมสดี า  
  ๒.  บณัฑติทีม่คีวามผดิปกตทิางร่างกาย  ทางตา  และทางห ู โปรดแจง้ในวนัรายงานตวักบัฝ่าย
ทะเบยีนเพื่อความสะดวกในการรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
  ๓.  อนุญาตใหใ้สแ่ว่นสายตาไดโ้ดยกรอบแวน่ตาเป็นสดี าหรอืสนี ้าตาล 
  ๔.  ไม่อนุญาตใหใ้สเ่ครื่องประดบัทุกชนิดรวมถงึนาฬกิาขอ้มอื 


