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วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์
กาหนดการฝึ กซ้ อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจาปี การศึกษา 2559
การซ้ อมย่ อยและซ้ อมใหญ่ วันศุกร์ ท่ ี 26 มกราคม 2561 (เข้ าประตูข้างระหว่ างประตูทางเข้ า(ป้ อมยาม)กับ รพ.BNH)
1. กาหนดการฝึ กซ้ อมย่ อย ที่หอประชุม Trinity Hall โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟ คอนเวนต์
08. 30 น.
ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อผู้รับปริญญา รั บชุดครุ ย บริเวณชัน้ 1 หอประชุมฯ
09.00 - 11.00 น. ซ้ อมย่ อย 1 เฉพาะมหาบัณฑิตและบัณฑิต
11.00 - 12.00 น. อาหารกลางวัน แจกแบบสอบถาม
(นักขับซ้ อมเพลง)
12.00 - 12.30 น. ลงทะเบียน ส่ งแบบสอบถาม และสวมชุดครุ ย
12.30 - 13.00 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิต ถ่ ายภาพหมู่
13.00 - 15.30 น. ซ้ อมย่ อย 2 เฉพาะ มหาบัณฑิตและบัณฑิต
15.30 - 16.00 น. ตรวจชุดและสีผม มหาบัณฑิตและบัณฑิต
16.00 - 17.30 น. ซ้ อมใหญ่ รวมทุกฝ่ าย มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณาจารย์ นักศึกษา ที่เกี่ยวข้ อง

2. สิ่งที่ต้องปฏิบัตใิ นวันฝึ กซ้ อม
2.1 มาถึงที่หอประชุม Trinity Hall ตามกาหนดการนัดหมายข้ างต้ น
2.2 ตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อ – สกุล จาลาดับที่เข้ ารั บปริญญา เพื่อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการจัดแถวและ
ที่นงั่ ของมหาบัณฑิตและบัณฑิต
2.3 การซ้ อมใหญ่ มหาบัณฑิตและบัณฑิต ต้ องแต่ งกายและปฏิบัตเิ หมือนกับวันจริงทุกประการ
3. การแต่ งกายในการเข้ ารั บปริญญาบัตร ในการซ้ อมใหญ่ และวันรับปริ ญญาบัตร มหาบัณฑิตและบัณฑิตต้ องแต่งกายดังนี ้
ชาย มหาบัณฑิตและบัณฑิตสวมชุดนักศึกษา สวมเสื ้อสีขาวแขนยาว กางเกงขาวยาวทรงสุภาพสีกรมท่า เสื ้อเบเซอร์ วิทยาลัยฯ
เข็มขัดสีดาใช้ หวั เข็มขัดเครื่ องหมายของวิทยาลัยฯ ถุงเท้ าสีดาหรื อสีกรมท่า รองเท้ าหนังหุ้มส้ นสีดาแบบสุภาพ หรื อชุดข้ าราชการ
ปกติขาวกรณีที่เป็ นข้ าราชการหรื อว่าที่ร้อยตรี
หญิง มหาบัณฑิตและบัณฑิต สวมชุดนักศึกษา เสื ้อแขนสัน้ กลัดกระดุมคอ ติดเข็มเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ กระโปรงทรงตรงสี
กรมท่า หรื อชุดข้ าราชการปกติขาว กรณีที่เป็ นข้ าราชการหรื อว่าที่ร้อยตรี สวมถุงน่องไนล่อนสีเนื ้อสูงเหนือเข่า รองเท้ าหุ้มส้ นสีดา
(ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ ้ว)

หมายเหตุ
1. มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนต้ องสวมครุ ยปริญญาตามแบบที่วิทยาลัยฯ กาหนดและติดเข็มสถาบันที่อกเสือ้
ด้ านซ้ าย
2. มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนต้ องมีสีผมธรรมชาติห้ามแต่ งสีผมเกินที่กาหนดมิเช่ นนัน้ จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าร่ วมพิธี

----------------------------------------พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ ท่ ี 28 มกราคม 2561
1. รายงานตัว 11.00 น. ที่ห้องป. 1/1 ป. 1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 และป.1/6 ชัน้ 1 อาคารเซนต์หลุยส์ (ข้ างหอประชุม Trinity
Hall ) โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์พร้ อมสวมหมวกและครุ ยที่ติดเข็มสถาบัน
โดยรับประทานอาหาร และเข้ าห้ องน ้าให้ เรี ยบร้ อยก่อนเข้ าห้ องประชุม ถ้ ามีของติดตัว เช่น กล้ องถ่ายรู ป โทรศัพท์มือถือ
กระเป๋ าถือ เอกสาร ดอกไม้ ขอให้ ฝากญาติก่อนการรายงานตัว
ฝ่ ายฝึ กซ้ อมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร ปี การศึกษา ๒๕๕๙
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มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิตคนถัดไปให้ เดินตามจังหวะต่ อเนื่องกันเพื่อเข้ ารั บปริญญาบัตรจนเสร็จสิน้
ท่ าทางต่ างๆในการเข้ ารั บปริญญาบัตร
1. การเดินบนเวที เดินตัวตรงไม่แกว่งแขน หยุดยืนตรงเท้ าชิดแขนแนบข้ างลาตัว ตามตาแหน่งที่กาหนด
2. การทาความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ของบัณฑิต( จุดที่ 1)
2.1หญิง ถอนสายบัว โดยยืนตรงเท้ าชิดแขนเหยียดตรงแนบข้ างลาตัว ตามองตรงไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ วาดเท้ าซ้ ายไป
ด้ านหลัง ย่อตัวลง แล้ วยืดตัวตรงชิดเท้ า
2.2 ชาย คานับ โดยยืนตรงเท้ าชิดแขนเหยียดตรงแนบข้ างลาตัว ตามองตรงไปที่พระบรมฉายาลักษณ์
3. การทาความเคารพประธานในพิธี ของบัณฑิต (จุดที่2)
3.1 หญิง ย่อไหว้ โดยการก้ าวเท้ าขวาไปข้ างหน้ าครึ่งก้ าวพร้ อมกับยกมือไหว้ นิ ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ ้ว ชักเท้ ากลับมาชิด
เท้ าลดมือลงพร้ อมยืดลาตัวตรง
3.2 ชาย คานับ โดยยืนตรงเท้ าชิดแขนเหยียดตรงแนบข้ างลาตัว
4. การรั บปริญญาบัตร ของมหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิต หญิง/ชาย ก้ าวเท้ าขวาพร้ อมยื่นมือขวารับปริ ญญาบัตร ดึงมือ
กลับเข้ าแนบอก ( มือที่ถือปริ ญญาบัตรอยู่เหนือหัวเข็มขัด ) พร้ อมถอยเท้ าขวาเฉียง 45 ไปยังจุดที่ 3 รวบเท้ าชิด ทาความเคารพ
โดยการคานับ ทาขวาหันเดินลงจากเวทีกลับเข้ านัง่ ประจาที่
หมายเหตุ 1. ขอให้ มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิต/ญาติ จอดรถที่วิทยาลัยฯ ไม่มีที่จอดรถในโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
2. ขอเชิญญาติของมหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิตเข้ าพิธีในหอประชุม Trinity Hall 4 คน
โปรดแสดงบัตรที่ประตูหน้ าโรงเรียนและหน้ าห้ องประชุม

3. มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิตที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมการฝึ กซ้ อมใหญ่ ในวันศุกร์ ท่ ี 26 มกราคม 2561
จะไม่ มีสิทธิ์เข้ ารั บปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ ท่ ี 28 มกราคม 2561
4. ไม่อนุญาตให้ มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิต สวมเครื่ องประดับใดๆทังสิ
้ ้น นอกจากนาฬกิ าแบบสุภาพที่ข้อมือด้ านซ้ าย
โปรดปฏิบตั ิตาม กาหนดการข้ อปฏิบตั ินี ้อย่างเคร่งครัด

* กรุ ณาแจ้ งญาติท่ จี ะเข้ าร่ วมพิธีในหอประชุม ให้ แต่ งกายสุภาพเพื่อเป็ นการให้ เกียรติแก่ พธิ ีและสถานที่ ไม่ ให้ นาเด็ก
เล็กและช่ อดอกไม้ เข้ าในหอประชุม ปิ ดเครื่ องมือสื่อสารทุกชนิด และ ห้ ามถ่ ายรู ปในระหว่ างพิธี *
2. เมื่อบัณฑิตเข้ าแถวและเข้ านั่งในพิธีแล้ วจะไม่ อนุ ญาตให้ ออกจากแถวและที่น่ ัง หากมีปัญหาขอให้ แจ้ งอาจารย์ฝ่ายฝึ กซ้ อม
3. กรณีท่ บี ัณฑิตหรื อญาติป่วย ติดต่อหน่วยปฐมพยาบาล ที่บริ เวณข้ างหอประชุม Trinity Hall

การเข้ ารับปริญญาบัตร
1. มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิตเข้ ารั บปริญญาเรี ยงตามลาดับรายชื่อ ตามที่เคยฝึ กซ้ อมใหญ่
2. การเข้ ารั บปริญญาบัตร เริ่มจากมหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตคณะจิตวิทยา และบัณฑิตคณะกายภาพบาบัด ตามลาดับ โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 ให้ มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิตคนแรกเดินนาและเรี ยงตามลาดับแล้ วหยุดรอตรงจุดที่ไว้ บนพื ้นเวทีตามลาดับ
2.2 จุดที่ 1 มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิต หญิงถอนสายบัว ชายคานับ เพื่อทาความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เดินต่อไปยัง จุดที่ 2
2.3 จุดที่ 2 เมื่อรองอธิการบดี / คณบดีอา่ นชื่อมหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิต ให้ ( หญิงไหว้ ชาย คานับ ) ทาความเคารพ เดินตรงไป
หยุดหน้ าประธาน ก้ าวเท้ าขวาพร้ อมยื่นมือขวารับปริ ญญาบัตร ถอยเท้ าขวาเฉียง 45 องศา ไปยังจุดที่ 3
2.4 จุดที่ 3 มหาบัณฑิตและหรื อบัณฑิต ทังหญิ
้ งและชายคานับทาความเคารพ ทาขวาหันเดินลงจากเวทีกลับเข้ านัง่
ฝ่ ายฝึ กซ้ อมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร ปี การศึกษา ๒๕๕๙
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คาปฏิญาณ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………........................................
ขอกล่าวคาปฏิญาณต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า องค์แห่งความศักดิ ์สิทธิ ์บริสทุ ธิ ์ ความเมตตา
กรุณา และความดี เบือ้ งหน้าทีป่ ระชุมนี้วา่
ข้าพเจ้า จะเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ข้าพเจ้า จะประกอบการงานในหน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ภายในขอบเขตของ
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ โดยมุง่ ประโยชน์สว่ นรวมของสังคมประเทศชาติ
ยิง่ กว่าประโยชน์สว่ นตน
ข้าพเจ้า จะธารงรักษาไว้ซง่ึ ศักดิ ์และสิทธิ ์แห่งปริญญาบัตรโดยเคร่งครัด และจะเคารพครู
อาจารย์ เทิดทูนเกียรติของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ตลอดไป
ขณะทีป่ ระธานในพิ ธีให้โอวาท (บัณฑิ ตยืน)
ฝ่ ายฝึ กซ้ อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปี การศึกษา 2559
วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์
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ภาพตัวอย่ างการแต่ งกายและสีผม

สีผม
** การซ้อมใหญ่และวันรับจริ ง มหาบัณฑิ ตและบัณฑิ ตต้องแต่งกายและสวมครุยวิ ทยฐานะ ตาม
แบบที่วิทยาลัยฯ กาหนดเท่านัน้ จึงจะมีสิทธิ์ เข้ารับการประสาทปริ ญญาบัตร
ฝ่ ายฝึ กซ้ อมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร ปี การศึกษา ๒๕๕๙

