
    
    

การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายของบณัฑติของบณัฑติของบณัฑติของบณัฑติ    
ในระหวา่งวนัที ่ในระหวา่งวนัที ่ในระหวา่งวนัที ่ในระหวา่งวนัที ่16161616----19 19 19 19 กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์กมุภาพนัธ ์2556255625562556    

วันที่วันที่วันที่วันที่    เดอืน ปีเดอืน ปีเดอืน ปีเดอืน ปี    การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กาย    

16 กุมภาพันธ์ 2556 วันรับรายงานตัว ชุดทํางาน ชุดสุภาพเรียบร้อย 
ชาย - กางเกงผ้า เสื้อเชิ้ต สูท 
หญิง- กระโปรงผ้า  เสื้อเชิ้ต สูท 
รองเท้า-คัชชู หุ้มส้น 

17 กุมภาพันธ์ 2556 วันซ้อม ชุดทํางาน ชุดสุภาพเรียบร้อย 
ชาย - กางเกงผ้า เสื้อเชิ้ต สูท  
หญิง- กระโปรงผ้า  เสื้อเชิ้ต สูท 
รองเท้า-คัชชู หุ้มส้น 

18 กุมภาพันธ์ 2556 วันซ้อมใหญ่ ชุดครุย เหมือนวันจริง 

19 กุมภาพันธ์ 2556 วันจริง ชุดครุย  

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ ขอให้บัณฑิตใช้ดุลยพินิจในการแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับ
สถานท่ีราชการ  
ไมอ่นญุาตไมอ่นญุาตไมอ่นญุาตไมอ่นญุาต ผูแ้ต่งกายด้วยกางเกงยีนส์ เสื้อยืด เสื้อโปโล กระโปรงส้ันเกินไป ชุดผ้า
ยืดผู้หญิง  รองเท้าแบบสาน หรือ เปลือยเท้า  ไม่รัดส้น 
 

ข้อควรปฏบิัติข้อควรปฏบิัติข้อควรปฏบิัติข้อควรปฏบิัติ    
1111. . . . บัณฑิต ระดับปริญญาตร ีบัณฑิต ระดับปริญญาตร ีบัณฑิต ระดับปริญญาตร ีบัณฑิต ระดับปริญญาตร ีที่ทีท่ี่ที่ไมไ่ดเ้ปน็ไมไ่ดเ้ปน็ไมไ่ดเ้ปน็ไมไ่ดเ้ปน็เปน็ขา้ราชการเปน็ขา้ราชการเปน็ขา้ราชการเปน็ขา้ราชการ /  /  /  / พนกังานพนกังานพนกังานพนกังานรฐัวสิาหกจิ รฐัวสิาหกจิ รฐัวสิาหกจิ รฐัวสิาหกจิ 

/ / / / พนักงานของรัฐ พนักงานของรัฐ พนักงานของรัฐ พนักงานของรัฐ จะต้องแต่งกายด้วยจะต้องแต่งกายด้วยจะต้องแต่งกายด้วยจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาเครื่องแบบนักศึกษาเครื่องแบบนักศึกษาเครื่องแบบนักศึกษา ( ( ( (ชุดพิธีการชุดพิธีการชุดพิธีการชุดพิธีการ    :::: นศ นศ นศ นศ....หญิงหญิงหญิงหญิง
กระโปรงสีเขียว กระโปรงสีเขียว กระโปรงสีเขียว กระโปรงสีเขียว / / / / นศนศนศนศ....ชายชายชายชายเสื้อเชิ๊ตเสื้อเชิ๊ตเสื้อเชิ๊ตเสื้อเชิ๊ตขาวขาวขาวขาว    และกางเกงสีขาวและกางเกงสีขาวและกางเกงสีขาวและกางเกงสีขาว))))    

2222. . . . มหาบัณฑิต มหาบัณฑิต มหาบัณฑิต มหาบัณฑิต / / / / ดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต    ((((ที่ทํางานแล้วที่ทํางานแล้วที่ทํางานแล้วที่ทํางานแล้ว))))    ที่ทีท่ี่ที่ไมไ่ด้เป็นไมไ่ด้เป็นไมไ่ด้เป็นไมไ่ด้เป็นเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการ /  /  /  /     
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / / / / พนักงานของรัฐ พนักงานของรัฐ พนักงานของรัฐ พนักงานของรัฐ     

กรณีเพศชายกรณีเพศชายกรณีเพศชายกรณีเพศชาย    ให้ให้ให้ให้แต่งกายด้วยชุดสากลนิยมสีเข้ม แต่งกายด้วยชุดสากลนิยมสีเข้ม แต่งกายด้วยชุดสากลนิยมสีเข้ม แต่งกายด้วยชุดสากลนิยมสีเข้ม ((((สีสสีีสีดําหรือน้ําเงินเท่านั้นดําหรือน้ําเงินเท่านั้นดําหรือน้ําเงินเท่านั้นดําหรือน้ําเงินเท่านั้น))))            
กรณีเพศหญิงกรณีเพศหญิงกรณีเพศหญิงกรณีเพศหญิง    ให้แต่งให้แต่งให้แต่งให้แต่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ( ( ( (ชุดพิธีการ ชุดพิธีการ ชุดพิธีการ ชุดพิธีการ :::: นศ นศ นศ นศ....

หญิงกระโปรงสีเขียวหญิงกระโปรงสีเขียวหญิงกระโปรงสีเขียวหญิงกระโปรงสีเขียว))))    
    
    

 



3333.... บณัฑิตบณัฑิตบณัฑิตบณัฑิต    มหาบณัฑติ และมหาบณัฑติ และมหาบณัฑติ และมหาบณัฑติ และ    ดษุฎบีณัฑิตดษุฎบีณัฑิตดษุฎบีณัฑิตดษุฎบีณัฑิต    ที่ทีท่ี่ที่เปน็ข้าราชการเปน็ข้าราชการเปน็ข้าราชการเปน็ข้าราชการ /  /  /  / พนกังานรฐัวิสาหกจิ พนกังานรฐัวิสาหกจิ พนกังานรฐัวิสาหกจิ พนกังานรฐัวิสาหกจิ ////    
พนกังานของรฐั พนกังานของรฐั พนกังานของรฐั พนกังานของรฐั ใหแ้ตง่กายใหแ้ตง่กายใหแ้ตง่กายใหแ้ตง่กายชุดปกตขิาวชุดปกตขิาวชุดปกตขิาวชุดปกตขิาว    

4444.  .  .  .  กรณีเปน็ข้าราชการทหาร กรณีเปน็ข้าราชการทหาร กรณีเปน็ข้าราชการทหาร กรณีเปน็ข้าราชการทหาร / / / / ตํารวจ ใหแ้ตง่กายชุดตํารวจ ใหแ้ตง่กายชุดตํารวจ ใหแ้ตง่กายชุดตํารวจ ใหแ้ตง่กายชุดปกตขิาวพรอ้มกระบี่ปกตขิาวพรอ้มกระบี่ปกตขิาวพรอ้มกระบี่ปกตขิาวพรอ้มกระบี่    
หรอืถงุมอืหรอืถงุมอืหรอืถงุมอืหรอืถงุมอื ( ( ( (หมวกหมวกหมวกหมวก::::ใชห้มวกบณัฑติใชห้มวกบณัฑติใชห้มวกบณัฑติใชห้มวกบณัฑติ))))    

5555.... บณัฑิตมสุลมิหญงิที่ตอ้งการบณัฑิตมสุลมิหญงิที่ตอ้งการบณัฑิตมสุลมิหญงิที่ตอ้งการบณัฑิตมสุลมิหญงิที่ตอ้งการแตง่ชดุฮญิาบญ ์ แตง่ชดุฮญิาบญ ์ แตง่ชดุฮญิาบญ ์ แตง่ชดุฮญิาบญ ์ จะต้องทําคาํรอ้งขอจะต้องทําคาํรอ้งขอจะต้องทําคาํรอ้งขอจะต้องทําคาํรอ้งขอ    
อนญุาตอนญุาตอนญุาตอนญุาตแตง่ชดุฮิญาบญ์แตง่ชดุฮิญาบญ์แตง่ชดุฮิญาบญ์แตง่ชดุฮิญาบญ์    ผา่นคณบดีผา่นคณบดีผา่นคณบดีผา่นคณบดี////ผูอ้ํานวยการผูอ้ํานวยการผูอ้ํานวยการผูอ้ํานวยการก่อน และตอ้งสวมหมวกบณัฑิตก่อน และตอ้งสวมหมวกบณัฑิตก่อน และตอ้งสวมหมวกบณัฑิตก่อน และตอ้งสวมหมวกบณัฑิต    
บนผา้คลมุบนผา้คลมุบนผา้คลมุบนผา้คลมุ    ((((ดาวนโ์หลดคํารอ้งไดท้ี ่ดาวนโ์หลดคํารอ้งไดท้ี ่ดาวนโ์หลดคํารอ้งไดท้ี ่ดาวนโ์หลดคํารอ้งไดท้ี ่http://www.stu.mju.ac.th/bunditmaejohttp://www.stu.mju.ac.th/bunditmaejohttp://www.stu.mju.ac.th/bunditmaejohttp://www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo    และและและและ    
ให้ให้ให้ให้จัดสง่คําร้จัดสง่คําร้จัดสง่คําร้จัดสง่คําร้องไดใ้นวันที ่องไดใ้นวันที ่องไดใ้นวันที ่องไดใ้นวันที ่16 16 16 16 กมุภาพันธ ์กมุภาพันธ ์กมุภาพันธ ์กมุภาพันธ ์2556255625562556                ((((ในในในในวนัรายงานตวัดว้ยตนเองวนัรายงานตวัดว้ยตนเองวนัรายงานตวัดว้ยตนเองวนัรายงานตวัดว้ยตนเอง ณ  ณ  ณ  ณ                 ลานลานลานลาน
อนนัต ์ปัญญาวรี ์ทีโ่ต๊ะอาํนวยการอนนัต ์ปัญญาวรี ์ทีโ่ต๊ะอาํนวยการอนนัต ์ปัญญาวรี ์ทีโ่ต๊ะอาํนวยการอนนัต ์ปัญญาวรี ์ทีโ่ต๊ะอาํนวยการ))))    

6666.... บณัฑิตบณัฑิตบณัฑิตบณัฑิต    มหาบณัฑติ และดุมหาบณัฑติ และดุมหาบณัฑติ และดุมหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติษฎบีณัฑติษฎบีณัฑติษฎบีณัฑติ    ชายสวมรองเท้าและถงุเท้าสดีํา ชายสวมรองเท้าและถงุเท้าสดีํา ชายสวมรองเท้าและถงุเท้าสดีํา ชายสวมรองเท้าและถงุเท้าสดีํา 
ส่วนหญงิรองเทา้หุม้ส้นสีดาํ ส่วนหญงิรองเทา้หุม้ส้นสีดาํ ส่วนหญงิรองเทา้หุม้ส้นสีดาํ ส่วนหญงิรองเทา้หุม้ส้นสีดาํ ((((คชัชูคชัชูคชัชูคชัชู) ) ) ) สงูไมเ่กนิ สงูไมเ่กนิ สงูไมเ่กนิ สงูไมเ่กนิ 2 2 2 2 นิ้ว สวมถงุน่องใหใ้ชส้ีเนื้อเท่านั้นนิ้ว สวมถงุน่องใหใ้ชส้ีเนื้อเท่านั้นนิ้ว สวมถงุน่องใหใ้ชส้ีเนื้อเท่านั้นนิ้ว สวมถงุน่องใหใ้ชส้ีเนื้อเท่านั้น    
    
ข้อหา้มข้อหา้มข้อหา้มข้อหา้ม ( ( ( (ตัง้แตว่ันฝกึซอ้มเปน็ตน้ไปตัง้แตว่ันฝกึซอ้มเปน็ตน้ไปตัง้แตว่ันฝกึซอ้มเปน็ตน้ไปตัง้แตว่ันฝกึซอ้มเปน็ตน้ไป))))    

1111.  .  .  .  ห้ามห้ามห้ามห้ามบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิต    มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต    ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ติดติดติดติดเข็มวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
เครื่องประดับหรือช่อดอกไม้บนเสื้เครื่องประดับหรือช่อดอกไม้บนเสื้เครื่องประดับหรือช่อดอกไม้บนเสื้เครื่องประดับหรือช่อดอกไม้บนเสื้อครุย และพวงมาลัยสวมศีรษะอครุย และพวงมาลัยสวมศีรษะอครุย และพวงมาลัยสวมศีรษะอครุย และพวงมาลัยสวมศีรษะ    

2222.... ห้ามบัณฑิตห้ามบัณฑิตห้ามบัณฑิตห้ามบัณฑิต    มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต    ใส่ใส่ใส่ใส่ต่างหู แหวน กําไล สายรัดต่างหู แหวน กําไล สายรัดต่างหู แหวน กําไล สายรัดต่างหู แหวน กําไล สายรัด    
ข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ข้อมือ ด้ายสายสิญจน์        สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ////ข้อเท้า ห้ามไว้เล็บยาวและห้ามทาสีเล็บข้อเท้า ห้ามไว้เล็บยาวและห้ามทาสีเล็บข้อเท้า ห้ามไว้เล็บยาวและห้ามทาสีเล็บข้อเท้า ห้ามไว้เล็บยาวและห้ามทาสีเล็บ    

3333.... ห้ามห้ามห้ามห้ามบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิต    มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต    ชายและหญิงทุกคนชายและหญิงทุกคนชายและหญิงทุกคนชายและหญิงทุกคนทําสีผมทําสีผมทําสีผมทําสีผม        
ให้ผิดไปจากสีธรรมชาติและให้ผิดไปจากสีธรรมชาติและให้ผิดไปจากสีธรรมชาติและให้ผิดไปจากสีธรรมชาติและ    ห้ามการทําไฮห้ามการทําไฮห้ามการทําไฮห้ามการทําไฮไลท์สีผม เฉพาะจุดด้วยไลท์สีผม เฉพาะจุดด้วยไลท์สีผม เฉพาะจุดด้วยไลท์สีผม เฉพาะจุดด้วย    

4444.... ห้ามบัณฑิตห้ามบัณฑิตห้ามบัณฑิตห้ามบัณฑิต    มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต    พกพาพกพาพกพาพกพาโทรศัพท์มือถือ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้อง
ถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กระเป๋าสตางค์ กุญแจ ยาหอม ยาถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กระเป๋าสตางค์ กุญแจ ยาหอม ยาถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กระเป๋าสตางค์ กุญแจ ยาหอม ยาถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กระเป๋าสตางค์ กุญแจ ยาหอม ยา
ดม ยาหม่อง บุหรี่ เหรียญเงินตราทุกชนิดและสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จําเป็นเข้าในดม ยาหม่อง บุหรี่ เหรียญเงินตราทุกชนิดและสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จําเป็นเข้าในดม ยาหม่อง บุหรี่ เหรียญเงินตราทุกชนิดและสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จําเป็นเข้าในดม ยาหม่อง บุหรี่ เหรียญเงินตราทุกชนิดและสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จําเป็นเข้าใน
หอประชุมหอประชุมหอประชุมหอประชุม    

5555.... การแต่งกายให้ถูกต้องการแต่งกายให้ถูกต้องการแต่งกายให้ถูกต้องการแต่งกายให้ถูกต้องตตตตามเพศามเพศามเพศามเพศ และให้ และให้ และให้ และให้ใส่รองเท้าคู่ที่ใช้จริงใส่รองเท้าคู่ที่ใช้จริงใส่รองเท้าคู่ที่ใช้จริงใส่รองเท้าคู่ที่ใช้จริงในช่วงของวันในช่วงของวันในช่วงของวันในช่วงของวัน
ฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อม    
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