
๑ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การแต่งกายของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
************************************ 

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมย่อยวันที่ ๑) 

บัณฑิตชาย การแต่งกาย  เส้ือเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมเส้ือยืด กางเกงขายาวสีด า ไม่รัดรูป  

ไม่สวมกางเกงยีนส์ 

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่เป็นรองเท้าหัวแหลม ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีโลหะ กรณีมีเชือกผูกรองเท้าต้องเป็นสีด าและผูกให้กระชับ 

(คู่ที่จะใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

ทรงผม/เล็บมือ/ตา ทรงผมสั้นสุภาพ เรียบร้อย ผมสีด า / ตัดเล็บมือสั้น สะอาด 

เรียบร้อย / ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น (ตาโต/สี) / แว่นสายตา 

กรอบและขาแว่นสีด าหรือเงิน 

  เคร่ืองประดับ  ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวน 

 

บัณฑิตหญิง การแต่งกาย  เส้ือเชิ้ตมีแขนสีสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมเส้ือรัดรูป  

สวมกระโปรงสีด า ทรงสุภาพ ความยาวคลุมหัวเข่า 

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 

และส้นตึก (คู่ที่จะใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

  ทรงผม/เล็บมือ/ตา ทรงผมสุภาพ เรียบร้อย ผมสีด า / ตัดเล็บมือสั้น สะอาด  

เรียบร้อย / ไม่ติดขนตาปลอม / ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น 

(ตาโต/สี) / แว่นสายตา กรอบและขาแว่นสีด าหรือเงิน 

  เคร่ืองประดับ  ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวน 

 

 

 

 

 



๒ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมย่อยวันที่ ๒) (วันถ่ายภาพ) 

ช่วงเช้า 

บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง แต่งกายเหมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจริง) 

ช่วงบ่าย 

บัณฑิตชาย การแต่งกาย  เส้ือเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมเส้ือยืด กางเกงขายาวสีด า ไม่รัดรูป  

ไม่สวมกางเกงยีนส์ สวมชุดครุย 

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่เป็นรองเท้าหัวแหลม ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีโลหะ กรณีมีเชือกผูกรองเท้าต้องเป็นสีด าและผูกให้กระชับ 

(คู่ที่จะใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

ทรงผม/เล็บมือ/ตา ทรงผมสั้นสุภาพ เรียบร้อย ผมสีด า / ตัดเล็บมือสั้น สะอาด 

เรียบร้อย / ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น (ตาโต/สี) / แว่นสายตา 

กรอบและขาแว่นสีด าหรือเงิน 

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวน 

 

บัณฑิตหญิง การแต่งกาย  เส้ือเชิ้ตมีแขนสีสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมเส้ือรัดรูป  

สวมกระโปรงสีด า ทรงสุภาพ ความยาวคลุมหัวเข่า สวมชุดครุย  

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 

และส้นตึก (คู่ที่จะใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

ทรงผม/เล็บมือ/ตา ทรงผมสุภาพ เรียบร้อย ผมสีด า / ตัดเล็บมือสั้น สะอาด 

เรียบร้อย / ไม่ติดขนตาปลอม / ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น 

(ตาโต/สี) / แว่นสายตา กรอบและขาแว่นสีด าหรือเงิน 

  เคร่ืองประดับ  ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวน 

 

 

 

 

 



๓ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วันพฤหัสบดีที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมใหญ่) 

บัณฑิตชาย การแต่งกาย  เส้ือเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมเส้ือยืด กางเกงขายาวสีด า ไม่รัดรูป  

ไม่สวมกางเกงยีนส์ สวมชุดครุย 

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่เป็นรองเท้าหัวแหลม ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีโลหะ กรณีมีเชือกผูกรองเท้าต้องเป็นสีด าและผูกให้กระชับ 

(คู่ที่จะใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

ทรงผม/เล็บมือ/ตา ทรงผมสั้นสุภาพ เรียบร้อย ผมสีด า / ตัดเล็บมือสั้น สะอาด 

เรียบร้อย / ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น (ตาโต/สี) /  

แว่นสายตา กรอบและขาแว่นสีด าหรือเงิน 

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวน 

 

บัณฑิตหญิง การแต่งกาย  เส้ือเชิ้ตมีแขนสีสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมเส้ือรัดรูป  

สวมกระโปรงสีด า ทรงสุภาพ ความยาวคลุมหัวเข่า สวมชุดครุย  

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 

และส้นตึก (คู่ที่จะใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 

ทรงผม/เล็บมือ/ตา ทรงผมสุภาพ เรียบร้อย ผมสีด า / ตัดเล็บมือสั้น สะอาด  

เรียบร้อย / ไม่ติดขนตาปลอม / ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น 

(ตาโต/สี) / แว่นสายตา กรอบและขาแว่นสีด าหรือเงิน 

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ)  

บัณฑิตชาย การแต่งกาย  สวมชุดราชปะแตนสีขาว กระดุมท าด้วยโลหะสีเงิน ดุนเป็น 

รูปตรามหาวิทยาลัย ติดแผงค าท าด้วยผ้าสักหลาดสีดินแดง  

มีตรามหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะสีเงินติดกึ่งกลางของแผงคอ 

กางเกงขายาวสีขาว สวมถุงเท้าสั้น สีด า สวมชุดครุย  

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่เป็นรองเท้าหัวแหลม ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีโลหะ กรณีมีเชือกผูกรองเท้าต้องเป็นสีด าและผูกให้กระชับ 

ทรงผม/เล็บมือ /ตา ทรงผมสั้น สุภาพ ผมสีด า / ตัดเล็บมือสั้น สะอาด เรียบร้อย /  

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น (ตาโต/สี) / แว่นสายตา กรอบและ

ขาแว่นสีด าหรือเงิน 

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวนและนาฬิกาข้อมือ 

บัณฑิตหญิง การแต่งกาย  เส้ือเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย ปกเส้ือแบบปลายแหลม  

ไม่รัดรูป ติดกระดุมท าด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย  

๕ เม็ด หน้าอกเส้ือด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะสี

เงิน กระโปรงสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่าไม่เกิน ๒๐ ซ.ม. ไม่ผ่าหลัง

หรือข้าง เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสีเ่หลี่ยม ตรง

กลางมีรูปตรามหาวิทยาลัย สวมถุงน่องสีเนื้อ สวมชุดครุย  

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด า ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ไม่มีโบว์  

ความสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็มหรือส้นตึก 

ทรงผม/เล็บมือ/ตา ทรงผมสุภาพ เรียบร้อย สีด า ไม่ท าสีผม กรณีผมยาวให้มัด 

รวบเกล้า (ไม่ติดโบว์หนีบผม ไม่ตกแต่งด้วยแฮร์พีซ) / ตัดเล็บ

มือสั้น สะอาดเรียบร้อย / ไม่ติดขนตาปลอม / ไม่ใส่คอนแทค

เลนส์แฟชั่น (ตาโต/สี) / แว่นสายตา กรอบและขาแว่นสีด าหรือเงิน 

เคร่ืองประดับ ไม่ใส่ต่างห ู/ ไม่ใส่สร้อยข้อมือ / ไม่ใส่แหวนและนาฬิกาข้อมือ 

 
*** หมายเหตุ *** ส าหรับบัณฑิตที่ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการพลเรอืน ข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ

บุคคลที่มียศว่าที่ ยศช้ันสัญญาบัตร ทั้งชายและหญิง ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และสวม

ชุดครุยวิทยฐานะ โดยไม่สวมหมวก 


