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ครุยดษุฎีบณัฑิต ทําดว้ยผา้ แพร หรอืเสริจ์ สดีาํ เยบ็เป�นเสื�อคลมุ
ยาวเหนือขอ้เท้า พอประมาณ หลังจบี ตัวเสื�อผา่อกตลอด แขนกวา้ง
ยาวตกขอ้ศอก มพีาดบา่ซา้ยทําดว้ยแพร เสริจ์ หรอืกํามะหยี�ที�มสีตีาม
สปีระจาํสว่นงานหรอืประจาํสาขาวชิา   ประกอบดว้ยวงกลม   มเีสน้ผา่
ศูนยก์ลาง 7 เซนติเมตร บนวงกลมมตีราธรรมจกัรทําดว้ยโลหะสี
ทอง   ขอบลงยาสแีดง ตอนล่างมอัีกษรยอ่ ม.ธ. ลงยาสนีํ�าเงินตรง
กลางมพีานรฐัธรรมนญูสทีอง ดา้นหนา้ของพาดบา่ยาวตามลําตัว
ประมาณ 55 เซนติเมตร มแีถบสขีาวทําดว้ยไหมพรม หรอืขนสตัวที์�
ปลายพาดบา่กวา้ง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สามแถบ เวน้
ระยะแถบละ 5 เซนติเมตร ดา้นหลังมจีบียาวไปตามลําตัว 50
เซนติเมตร   มแีถบที�ลายพาดบา่เชน่เดยีวกับดา้นหนา้สามแถบ

ครุยวทิยฐานะ และการแต่งกาย01

ครุยปรชัญาดษุฎีบณัฑิต เชน่เดยีวกับครยุดษุฎีบณัฑิต เวน้แต่มี
พาดบา่ซา้ยทําดว้ยแพร เสริจ์ หรอืกํามะหยี� สเีหลืองและสแีดงอยา่ง
ละครึ�ง โดยใหส้เีหลืองอยูด่า้นใน สแีดงอยูด่า้นนอก

ครุยมหาบณัฑิต เชน่เดยีวกับครยุดษุฎีบณัฑิต เวน้แต่มแีถบที�ปลาย
พาดบา่ดา้นละ สองแถบ



ครุยบณัฑิต เชน่เดยีวกับครยุมหาบณัฑิต เวน้แต่มแีถบที�ปลายพาด
บา่ดา้นละหนึ�งแถบ 

ครุยประกาศนียบตัรบณัฑิต เชน่เดยีวกับครยุมหาบณัฑิต เวน้แต่มี
แถบที�ปลายพาดบา่   ดา้นละหนึ�งแถบ และมขีลิบสขีาวเหนอืแถบ
กวา้ง 3 เซนติเมตร ยาวตามความกวา้งของพาดบา่   เวน้ระยะหา่ง
จากแถบ 2 เซนติเมตร ดา้นบนและดา้นล่างของขลิบสขีาวมขีลิบ
สทีอง กวา้ง 0.5 เซนติเมตร

ครุยแพทยศาสตรบณัฑิต ครุยทันตแพทยศาสตรบณัฑิต และ
ครุยเภสชัศาสตรบณัฑิต เชน่เดยีวกับครยุมหาบณัฑิต



ปรญิญาตร ีแต่งกายชุดนกัศึกษา รองเท้าควรเหมอืนวนัจรงิ

การแต่งกายวนัฝ�กซอ้มยอ่ย

แต่งกายเหมอืนวนัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

การแต่งกายวนัซอ้มใหญ่

ภาคบณัฑิต และบณัฑิตศึกษา
     แต่งกายสภุาพ เสื�อพื�นสอ่ีอน หา้มสวมเสื�อยดืและรองเท้าแตะ
บณัฑิตหญงิต้องสวมกระโปรง รองเท้าควรเหมอืนวนัจรงิ



สวมเสื�อเชิ�ตสขีาวแขนยาวและทรง
สภุาพ ไมม่ลีวดลาย ไมร่ดัรปู กระดมุ
สขีาว สอดชายเสื�อไวใ้นกางเกงให้
เหน็เขม็ขดัหนงัสดีาํ หวัเขม็ขดัสเีงิน
ตราธรรมจกัร สเีหลืองแดง

การแต่งกายวนัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

บณัฑิตชาย (ที�มใิชข่า้ราชการหรอืพนกังานของรฐั)

ผกูเนคไทสกีรมท่า มตีราธรรมจกัร
ไมติ่ดคลิปหนบีเนคไท

สวมเสื�อสทูสากลนยิมสกีรมท่า
เขม้ ไมม่ลีวดลาย แขนยาวคลมุ            

ขอ้มอื ชายสทูยาวคลมุเขม็ขดั
สวมกางเกงผา้ทรงกระบอก  

 ขายาวสกีรมท่าเขม้ ไมม่ี
ลวดลาย ไมร่ดัรูป ขายาวคลมุ
หลังเท้า ไมพ่บัขากางเกง

สวมถงุเท้าสดีาํ 
รองเท้าหนงัสดีาํแบบหุม้สน้
รองเท้าไมม่เีชอืกผกู ไมฉ่ลหุรอืมลีวดลาย
ไมม่โีลหะ หรอืของประดบั 

ปลายรองเท้าแบบปลายมน หรอืปลายตัด
ไมส่วมใสร่องเท้าปลายแหลม

บณัฑิตสวมครุยวทิยฐานะ โดยติดแถบผา้พาดบา่ตามสขีองคณะ/สาขาวชิา และแต่งกาย ดังนี�



สวมเสื�อเชิ�ตสขีาวแขนสั�น และทรง
สภุาพ ไมม่ลีวดลาย ไมร่ดัรปู กลัด
กระดมุเงินตราธรรมจกัร ติดกระดมุ
คอ และติดเขม็เงินตราธรรมจกัรที�
อกซา้ย

ความยาวเสื�อพอเหมาะใหข้อบ
กระโปรงทับไดโ้ดยเรยีบรอ้ย         

 ไมติ่ดเขม็ตุ้งติ�งที�ปกเสื�อ

บณัฑิตหญงิ (ที�มใิชข่า้ราชการหรอืพนกังานของรฐั)

สวมกระโปรงสกีรมท่า หรอื สดํีา แบบ
เรยีบทรงตรง ความยาวคลมุเขา่ไมเ่กิน
1 นิ�ว ผา่ดา้นหลัง ขนาดพอดตัีว ไมแ่คบ

เขม็ขดัหนังหรอืหนังกลับสดีําหรอื
นํ�าตาล หวัเขม็ขดัสเีงินตราธรรมจกัร  

 สเีหลืองแดง

สวมถงุนอ่งเต็มตัวสเีนื�อ แบบไมม่ลีวดลาย
รองเท้าหนงัสดีาํแบบหุม้สน้                        

และป�ดปลายเท้า
ไมฉ่ลหุรอืมลีวดลาย
ไมม่โีลหะ หรอืของประดบั 

หวัรองเท้าแบบปลายมน หรอืปลายตัด
ไมส่วมใสร่องเท้าปลายแหลม หรอืสน้
แหลม



สวมเสื�อเชิ�ตสขีาวแขนยาว และ      
 ทรงสภุาพ ไมม่ลีวดลาย ไมร่ดัรปู      

ความยาวเสื�อพอเหมาะใหข้อบ
กระโปรงทับไดโ้ดยเรยีบรอ้ย         

 ไมติ่ดเขม็ตุ้งติ�งที�ปกเสื�อ
เขม็ขดัหนงัหรอืหนงักลับสดีาํหรอื
นํ�าตาล หวัเขม็ขดัสเีงินตราธรรมจกัร
สเีหลืองแดง

บณัฑิตหญงิ (ที�เป�นมุลสลิม)

กระโปรงแบบเรยีบสดีาํ ทรงตรง

รองเท้าหนงัสดีาํแบบหุม้สน้ และป�ดปลาย
เท้าไมฉ่ลหุรอืมลีวดลายไมม่โีลหะ หรอืของ
ประดบั หวัรองเท้าแบบปลายมน หรอืปลาย
ตัดไมส่วมใสร่องเท้าปลายแหลม หรอืสน้
แหลม

     ความยาวคลมุขอ้เท้า
สวมผา้คลมุศีรษะดว้ยผา้คลมุ (ฮิญาบ) 

ผา้คลมุสดีาํเรยีบ หรอืสขีาวเรยีบ ไมม่ี
ลวดลาย
ติดเขม็ตราธรรมจกัรที�อกซา้ย เหนอืผา้
คลมุ



สวมเครื�องแบบปกติขาว 
 ตามที�สว่นราชการต้น
สงักัดกําหนด

ติดเครื�องหมาย และ           
แพรแถบใหถ้กูต้อง

บณัฑิตที�เป�นขา้ราชการหรอืพนกังานของรฐั บณัฑิตที�สาํเรจ็การศึกษาวชิาทหารชั�นป�ที� 5 

และได้รบัการแต่งตั�งยศ วา่ที�รอ้ยตรี
ผมชาย สั�นเกรยีน 3 ดา้น  
(ขาว) ดา้นบนยาว 2-3
เซนติเมตร สดีาํ ไมโ่กรก
หรอืยอ้มดว้ยสอืี�น 

เครื�องแบบ ปกติขาว
ติดเครื�องหมาย แพร
แถบ ตามชั�นยศและ
สงักัด

กระบี� ตามเหล่าที�สงักัด     
สายโยงกระบี�(สามชาย)
และถงุมอืสขีาว

รองเท้า รองเท้าหนงัแบบ
ทหาร

ผมหญงิ รวบผมโดยใช้
ตาขา่ยคลมุผมใหเ้รยีบรอ้ย
ไมม่เีครื�องประดบับนศีรษะ



บณัฑิตชาย 
 

การสวมครุยวทิยฐานะ

บณัฑิตชาย พนัทบเชอืกในลักษะพาดกัน
ไมผ่กูเป�นโบว ์หรอืเป�นปมใดๆ 

 

บณัฑิตหญงิ 
 บณัฑิตหญงิ ติดป�ดตะขอดา้นหนา้

ทั�งหมด 
 

ขอ้พงึระวงัแถบครุย 
 ดา้นหนา้ > เรยีบ

ดา้นหลัง > ลาย
ควรติดเขม็กลัดด้านในของแถบครุย
กับชุดครุย เพื�อป�องกันการหมุนพลิก
ของแถบครุย







ครั�งที� 1 ซ้อมย่อยของแต่ละคณะ

>> สถานที�ฝ�กซอ้ม แต่ละคณะเป�นผู้
กําหนด

การฝ�กซอ้ม02 การฝ�กซ้อมก่อนเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร มี 2 ครั�ง ดังนี�

การฝ�กซ้อม ฝ�กซ้อมในเรื�อง

>> ระดับปรญิญาตร ีแต่งกายชุด
นักศึกษา
>> ภาคบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
แต่งกายสุภาพ เสื�อพื�นสีอ่อน หา้ม
สวมเสื�อยืดและรองเท้าแตะ บัณฑิต
หญิงต้องสวมกระโปรง

 1. วิธีการเดินเข้ารบัพระราชทานปรญิญา
บัตร
 2. การถวายความเคารพ (ถวายคํานับ
หรอื ถอนสายบัว)

 3. การเอางาน
 4. การถือปรญิญาบัตร
 5. การก้าวถอยออก



ครั�งที� 2 ซ้อมใหญ่ทุกขั�นตอน
ตั�งแต่เริ�มต้นจนสิ�นสุดพิธี

การฝ�กซ้อม ฝ�กซ้อมในเรื�อง

>> ฝ�กซอ้ม ณ หอประชุมใหญ่
มธ.ท่าพระจันทร์

>> มีการขยับที�นั �ง ตําแหน่งที�นั �ง
เหมือนวันจรงิ
>> การแต่งกาย เหมือนวันพิธี

 1. ซอ้มซํ�าใน 5 เรื�องจากการซอ้มย่อย 

 3. การกล่าวคําปฏิญาณตน
 4. การรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมี
 5. การรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง

การฝ�กซอ้มในข้อ 3-5 เน้นความพรอ้ม
เพรยีงและจังหวะ

 2. การเดินออกจากที�นั�ง การเดินขึ�นบน
เวที การเดินบนเวทีใหถู้กตําแหน่ง การเดิน
กลับที�นั�ง 

>> ฝึุกซอ้ม 2 รอบ



การลกุขึ�นจากที�นั�ง  ใหบ้ณัฑิตแถวแรก ดสูญัญาณจากเจา้หนา้ที�
ประจาํแถว ที�จะสง่สญัญาณใหบ้ณัฑิตทกุคนในแถวลกุขึ�นยนื ขณะ      
 ลกุขึ�น ใหล้กุขึ�นชา้ๆ จบัเบาะที�นั �ง และทําความเคารพพรอ้มกัน

1.

2.2 ระหวา่งที�คณบดีลกุจากที�นั�งมาที�ไมโครโฟน ให ้"บณัฑิตคนแรกของคณะ"
เดืนนําแถวบณัฑิตไปยนืคอย ณ จุดวงกลม หนัหนา้เขา้ที�ประทับ ถวายความ
เคารพ 1 ครั�ง แทนบณัฑิตทั�งคณะ

การเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร

2.1 บณัฑิตคนแรกจะเดินนาํเพื�อนบณัฑิต ไปรอที�บนัไดเวทีขั�นบนสดุ บณัฑิตคน
ถัดไปจะต้องยนืเวน้ระยะหา่งกัน 1 ขั�นบนัได

2.3 เมื�อคณบดีขานชื�อ ใหถ้วายความเคารพเขา้รบัอีกครั�งหนึ�ง และก้าว 2 ก้าว
ไปยงัจุดสี�เหลี�ยม เพื�อรบัพระราชทานปรญิญาบตัรจากพระหตัถ์

03
วธิกีารเดินเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร

 2. การขึ�นรบัพระราชทานปรญิญาบตัร

2.1 

2.2 

2.3 



ภาพตําแหนง่การเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร

<< ใหท้กุคนก้าวเหยยีบบนจุดสี�เหลี�ยม โดยไมเ่วน้จุดใดวา่ง สายตามองตรง 

มอืแนบลําตัว เดนิดว้ยความรวดเรว็ เป�นจงัหวะ กระฉับกระเฉง

จุดถวายความเคารพ >>

 

ก้าว 2 ก้าว เขา้สูจุ่ดสี�เหลี�ยม >>

 

<< เอางาน และถอยหลัง 3 ก้าวเป�นมุม 45 องศา

<< ถวายความเคารพ หนัขวา
กอดปรญิญาบตัร และเดนิลง
เวที



01 02 03 04

ให้บัณฑิตยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลําตัว หันหน้าไปยังที�ประทับ โค้งศีรษะเล็กน้อยด้วยความรวดเร็ว(ผงกศีรษะ)

การถวายความเคารพ  (บณัฑิตชาย)

ยืนตัวตรง
เท้าชิด

แขนแนบ
ลําตัว

หันหน้าเข้า
ที�ประทับ

ผงกศรีษะ



01 02 03 04

ให้บัณฑิตยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลําตัว หันหน้าไปยังที�ประทับ ชักเท้าใดเท้าหนึ�งตามถนัด 

โดยให้ปลายเท้าแตะด้านหลัง ย่อตัวลงเล็กน้อย สปริงตัวขึ�นและใช้เท้าที�แตะด้านหลังก้าวขึ�นไปข้างหน้า

การถวายความเคารพ  (บณัฑิตหญงิ และบณัฑิตหญงิที�สวมชุดขา้ราชการ)

ยืนตัวตรง
เท้าชิด

แขนแนบ
ลําตัว

หันหน้าเข้า
ที�ประทับ

ชักเท้า
สปริงตัว



01 02 03 04

บัณฑิตยกแขนขวาขึ�น ให้นิ�วหัวแม่มืออยู่ด้านบน สายตามองตรงไปที�ปริญญาบัตร ไม่จาํเป�นต้องแขนตรง
ยกข้อมือขึ�นเล็กน้อย หงายมือช้อนรับใบปริญญาบัตร โดยให้นิ�วหัวแม่มือจับตรงกึ�งกลางปริญญาบัตร ให้
ปริญญาบัตรอยู่ในอุ้งมือ อีก 4 นิ�วอยู่ด้านล่าง
เมื�อรับปริญญาบัตรแล้ว ให้ม้วนแขนเข้าลําตัว ถือปริญญาบัตรเป�นแนวตั�ง แนบอกแล้วเดินกลับที�นั�ง

การเอางาน  

ยกแขนขวา ตามอง
ปริญญาบัตร

ยกข้อมือขึ�น
เล็กน้อย

ช้อนแล้ว
ม้วนเข้าตัว



เดินกลับที�นั�ง ให้อ้อม
ด้านหลังในหอประชุม

เมื�อถึงที�นั�ง ให้ยนืรอ
เพื�อนให้ครบแถว ถวาย
ความเคารพพรอ้มกัน
แล้วจึงนั�ง โดยตั�ง
ปรญิญาไวที้�หน้าตัก

การเดินกลับเขา้ที�นั�ง  



01 ผู้ทรงคุณวุฒิที�ได้รับปริญญากิตติมศักดิ�ทุกท่าน

02

03

04

05

การปรบมอื  
ปรบมอืใหผู้เ้ขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร ดงันี�  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายกสภามหาวิทยาลัย 

ซึ�งเป�นผู้แทนระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตคนแรกของคณะ 
และบัณฑิตที�ได้รับเกียรตินิยมทุกคน

บัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละคณะ

บณัฑิตทพุพลภาพ  
  

บัณฑิตทุพพลภาพที�มีความประสงค์จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื�นเรื�องต่อคณะต้น
สังกัด และให้คณะดําเนินการ ดังนี�

1.เสนอเรื�องไปยังรองอธิการบดีฝ�ายวิเทศสัมพันธ์และบริหาร
ท่าพระจันทร์ เพื� อที�มหาวิทยาลัยจะได้ทําหนังสือกราบบังคมทูล
ขอให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป�นกรณีพิเศษ

2.คณะต้นสังกัด แจ้งสาํนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื� อเตรียม
จัดลําดับปริญญาบัตร

3.ลําดับการเข้ารับและที�นั�ง จะพิจารณาจากลักษณะทุพพลภาพ
ของบัณฑิต



ขอให้อยู่ในอาการสาํรวม

ระหว่างพิธีการในหอประชุม

บัณฑิตที�นั�งแถวหน้าที�ยังมิได้รับพระราชทาน             

 ปริญญาบัตร ขอให้นั�งตัวตรง ประสานมือขวาทับซ้าย
ไม่คุย ไม่นั�งหลับในลักษณะพิงพนักที�นั�ง                       

ไม่นั�งไขว่ห้าง หรือเหยียดขาออกไปตามสบาย
ไม่แสดงพฤติกรรมหยอกล้อกับเพื� อน เช่น                              

ปรบมือไขว้กัน

ไม่ลุกออกจากที�นั�งเพื� อไปเข้าห้องนํ�า กรุณาเตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนเข้าหอประชุม

หากเจ็บป�วย ไม่สบาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที�ของคณะ

ให้สังเกตผู้ให้สัญญาณบนเวทีหอประชุมใหญ่

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนาํ                                              

ของเจ้าหน้าที�ทุกคน

สาํหรับวิธีการปฏิบัติของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

 ที�เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เบื� องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ปฏิบัติตามแบบเดียวกันกับบัณฑิตปริญญาตรี
ทุกประการ



ฝ�กซอ้มตามวัน เวลา สถานที�
ที�มหาวิทยาลัยกําหนดทุกครั�ง

ขอ้ปฏิบติัและขอ้แนะนาํเพิ�มเติม04

แต่งกายใหถู้กต้องตามระเบียบที�กําหนด

โปรดตรงต่อเวลา ตามเวลาที�นัดไว้

ในวันซอ้มใหญ่ จะมีการขยับที�นั �งให้
เหมือนจรงิ ต้องไม่นาํสัมภาระเข้ามาใน
หอประชุม







กรณีที�ต้องสวมแวน่สายตากรอบ
แวน่จะต้องเป�น สดํีา สทีอง  สเีงิน
สกีรมท่า สเีทา หรอืไมม่กีรอบ

แวน่สายตาต้องไมม่ลีวดลาย
แฟชั�นใดๆ ทั�งสิ�น

กรณีใส่คอนแทคเลนส์สายตา
ต้องเป�นสีใส ห้ามมสีีสัน หรอื    
 ลวดลาย หรอืบิ�กอาย (Big
Eyes)



ผู้แทน (กล่าวคนเดียว): บัณฑิตตรง

“ขอเดชะ  ฝ�าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้า ปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
  นาํบัณฑิตผู้สาํเรจ็การศึกษาที�เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร  ถวายคําปฏิญาณ  ดังต่อไปนี�”
 
 ผู้แทนกล่าวนาํ และบัณฑิตทุกคนกล่าวตาม
 
“ข้าพระพุทธเจ้า   จะประพฤติตนในทางที�ชอบ  และรักษาไว ้  ซึ�งวฒันธรรมอันดีงาม   

เพื�อเกียรติคุณ    แห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

  ข้าพระพุทธเจ้า  จะดํารงตน และประกอบสัมมาอาชพี  ในทางที�ซื�อสัตย์สุจรติ  อยู่ในกรอบแห่งนิติธรรม
 และศีลธรรม 

  ข้าพระพุทธเจ้า  จะบาํเพ็ญตนให้เป�นประโยชน์  แก่ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และรัฐธรรมนูญ”
 
ผู้แทน (กล่าวคนเดียว):

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

05 คําปฏิญาณตน



เพลงสรรเสรญิพระบารม ี06 เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง



ขอให้บณัฑิตทกุท่าน 
ฝ�กซอ้มการรบัพระราชทานปรญิญาบตัร

ตามขั�นตอนอยา่งครบถ้วน
เพื�อให้พธิกีารดําเนนิไปด้วยความราบรื�น รวดเรว็

ถกูต้อง  สวยงาม

จดัทําโดย
ฝ�ายวชิาการ กองบรหิารงานวชิาการ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์


