
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   
ก าหนดการฝึกซอ้มและพิธีประสาทปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 
วันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ข้อปฏิบตั ิ รายละเอียดทีต่้องปฏิบตั ิ ข้อห้ามปฏิบัต ิ

1. การแต่งกาย   
1.1 ครุยยาวคลุม
เข่าหรืออยู ่

1. ใส่ชุดครยุวันซอ้มใหญแ่ละวันจริง 
2. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่อง 

ห้ามกลัดดอกไม้
และเครื่องประดับ 

หรืออยู่กึ่งกลางหน้า
แข้ง 

3. แบบราชการและกลัดเข็มวิทยาฐานะบนแถบครุยบรเิวณหน้าอกด้านซ้าย 

    

ทุกชนิด 

 
 

  

1.2 ชุดขา้งใน มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย  สวมชดุนักศกึษา เส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงขา
ยาวทรงสุภาพสีกรมท่า เส้ือเบเซอร์วิทยาลัยฯ เข็มขดัสีด า ใช้หัวเขม็ขัดเครื่องหมาย
ของวิทยาลัยฯ  ถุงเท้าสีด าหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุม้ส้นสีด าแบบสุภาพ ไม่มี
ลวดลาย หรือชดุข้าราชการปกตขิาวกรณีทีเ่ป็นข้าราชการ หรือวา่ที่ร้อยตรี 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง สวมชุดนกัศึกษา เส้ือเชิต้แขนส้ันสีขาว กลัด
กระดุมคอ  ตดิเขม็เครื่องหมายวทิยาลัยฯ  กระโปรงทรงตรงสีกรมท่า เข็มขดัสี
น้ าตาลใช้หวัเข็มขัดเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ  กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการหรือวา่ที่ร้อย
ตรีสวมชดุข้าราชการปกตขิาว สวมถุงน่องไนล่อนสีเนื้อสูงเหนือเขา่ รองเท้าคชัชูสี
ด า หัวตดัหรือหัวมน ส้นรองเท้าไม่แหลมและสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย รองเท้าคัชชูสีด า หนังเรียบไม่มีลวดลาย ยกเว้นชุด
เครื่องแบบราชการ ตามต้นสังกัด 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง รองเท้าสดี าคชัชูแบบสุภาพปดิมิดชิดทกุส่วน  
ส้นไม่แหลมและสูงไม่เกนิ 2 นิ้ว (ไม่ประดับโลหะ มุก เพชร และอื่นๆ) สวม
ถุงน่องไนล่อนสีเนื้อสูงเหนอืเข่าและไม่มีลวดลาย 

 

วท.บ. พย.บ. 
 

กภ.บ. 
 



ข้อปฏิบัติ รายละเอียดทีต่้องปฏิบตั ิ ข้อห้ามปฏิบัต ิ

 

1.3 ทรงผมและสีผม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย ตอ้งตัดผมให้เรียบร้อย ไม่ยาวประต้นคอและโกน
หนวดเคราใหเ้รียบร้อย 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง ทรงผมต้องสุภาพ สวมหมวกปิดทับครึ่งหน้าผาก 
โดยให้ส่วนแหลมของหน้าหมวกอยู่กึ่งกลางหน้าผาก เพื่อให้เห็นหน้าในตอน
ถ่ายภาพมากที่สุด 

สีผม  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

 

ไม่ควรท าทรงผม
ด้านหน้าแบบยก
สูงเพราะจะท าให้
หมวกหลุดไดง้่าย 

1.4 เครื่องประดับ 1. อนุญาตใหใ้ส่นาฬิกาข้อมือด้านซา้ย 
2.  สามารถใส่คอนแทคเลนส์ชนิดใสได้ 
3. สามารถติดขนตาปลอมได้ไมเ่กิน 1 ชั้น 

 

*ห้ามทาสีเล็บ
และเพ้นท์สีเล็บ
ทุกชนิด 
*ห้ามเครื่องประดับ
ทุกชนิด  
ห้ามสวมใส่
แว่นตาด า 
 

2.  หมวก 
 

มหาบัณฑิตและบัณฑิตชายและหญิง สวมหมวกตลอดเวลาเข้าร่วมพิธี
ประสาทปริญญาบัตรโดยให้พู่อยู่ด้านขวามือ (ตดิกิ๊บให้อยู่กับหมวกค่อนมา
ข้างหน้าและเฉียง 45 องศา เพื่อไม่ให้บังหน้าขณะถา่ยภาพ) 
 
 
 
 

 



ข้อปฏิบัติ รายละเอียดทีต่้องปฏิบตั ิ ข้อห้ามปฏิบัต ิ
3. การเข้ารับ
ปริญญาบัตร 
จุดที่ 1 ถวายความ
เคารพพระบรม
ฉายาลักษณ์ ของ
บัณฑิต      
 
 
 

 
 
จุดที่ 2 ถวายความ
เคารพต่อประธาน   
 
 

จุดที่ 3 เขา้รับ
ปริญญาบัตร     
 
 
จุดที่ 4 ถอยออก 
 
จุดที่ 5 เคารพก่อน
กลับเข้าที่     

 
 
มหาบัณฑิต บัณฑิตชายและขา้ราชการ  
ยืนตรง เทา้ชิด แขนเหยียดตรงแนบข้างล าตัว ค้อมชว่งไหล่และศรีษะลงเล็กน้อย 
ตามองตรงไปท่ีพระบรมฉายาลักษณ ์
มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง การถอนสายบัว  

1. ยืนตรงเทา้ชดิ แขนแนบข้างล าตวั ตามองตรงไปท่ีพระบรมฉายาลักษณ์   

2. วาดเท้าซ้ายไปด้านหลัง พร้อมกบัเอามือขวาทับมือซา้ยวางบนตน้ขาขวา ย่อตวั
ลง ก้มศีรษะเล็กน้อย 

3. ยืดตวัตรงชิดเทา้ พร้อมเอาแขนแนบข้างล าตัว 
 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง ก้าวเท้าขวาไปทางดา้นหน้า ย่อไหว้  
มหาบัณฑิต บัณฑิตชายและขา้ราชการ ยืนตรงโคง้ค านับพองาม 
 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตก้าวเทา้ขวาแล้วยกแขนขวาให้อยูใ่นระดับเดียวกับใบ
ปริญญาบัตร โดยพณฯ พระคาร์ดินนัไมเกิ้ลมชีัยกิจบุญชู จะมอบให้มืออยู่
กลางปริญญาบัตร รับมาจับแนบเหนือระดับสะดือ พร้อมดงึเทา้ขวากลับมาชิด  
 
ถอยเทา้ขวาท ามุมเฉียงประมาณ 45 องศา และหันขวาลงบันได 
 
เมื่อถงึจุดทีก่ าหนดให้หันหาประธานและโค้งค านับประธาน ในขณะมือแนบใบ
ปริญญาบัตรอยู่ระดับระดับสะดอืจนถึงที่น่ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.การปรบมือ 
 

ปรบมือให้มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 ของทุกคน
ทุกคณะ และบัณฑิตคนสุดท้าย 

 

8. การกล่าวค า
ปฏิญาณ 

เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายรับประสาทปริญญาบัตรแล้ว  
ตัวแทนบัณฑิตจะเดินไปท่ีไมโครโฟน บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นท าความเคารพ  
แล้วสลับมือซ้ายยกปริญญาระดบัอก ยกมือขวา 5 นิว้เรียงตดิกัน  
กล่าวค าปฏิญาณตามจนจบ และยืนนิ่งแนบปริญญาบตัรไว้ที่อกเพื่อรับฟังพระ
โอวาท 

 

 
**หากเครื่องแต่งกายและสีผมไม่ถูกต้องตามระเบียบวทิยาลยั ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหมู่และเข้ารับปริญญาบัตร
ทุกกรณ ี
 
 
 
 
 
 



ค าปฏิญาณ 
     ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………..(ชื่อมหาบัณฑติ/บัณฑิต)...........................          
     ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อองคพ์ระผู้เป็นเจ้า องค์แหง่ความศักดิสิ์ทธิ์บริสุทธิ์ ความเมตตา กรุณา และความดี 

เบื้องหน้าที่ประชุมนี้วา่ 
    ข้าพเจ้า จะเทิดทูน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ข้าพเจ้า จะประกอบการงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ ภายในขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรม

วิชาชีพ  โดยมุง่ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมประเทศชาติ  ยิ่งกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
ข้าพเจา้จะยึดมั่นในค าสอน รับใช้ผู้อื่นด้วยความรักและเมตตา รู้จักรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และเคารพศักดิศ์รี

ความเป็นมนษุย ์
   ข้าพเจ้า จะธ ารงรักษาไวซ้ึ่งศกัดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบตัรโดยเคร่งครัด และจะเคารพครูอาจารย์ เทิดทูนเกยีรติ

ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ตลอดไป 
ขณะที่ประธานในพิธีให้โอวาท  (บัณฑิตยนื) 
 

ฝ่ายฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพตัวอย่างการแต่งกายและสีผม 
การแต่งกาย 

1. ครุยยาว 

 
 

2. ชุดข้างใน 

 
 
3. สีผม 

 
 
 

 
 



วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
ขั้นตอนพิธีประสาทปริญญาบตัรปีการศึกษา 2562-2563 

วันซอ้มใหญ่ : วนัศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
วันพธิี : วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2565 

-----------------------------------------------------------------------  
- ผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  361 คน (เขา้รับ 336 คน)  
- ปีการศึกษา 2562 จ านวน 184 คน  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 177 คน  
- ปีการศึกษา 2562  มหาบัณฑติ 1 คน (การบริหารการพยาบาล  1 คน  ) 
- ปีการศึกษา 2562  บัณฑิต 184 คน   (พย.บ. 139 คน / วทบ. (วท.บ.) 22 คน /กภ.บ. 22 คน) 
- ปีการศึกษา 2563  บัณฑิต  177 คน  (พย.บ.140 คน / วทบ. (วท.บ.) 12 คน  /กภ.บ. 25 คน) 

 
วันซอ้ม: วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2565 

ก าหนดการฝึกซอ้มย่อย ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาและวดัเซนต์หลุยส ์

----------------------------------------------------------------------- 
6.00 – 7.00 น.    ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนตห์ลุยสศึ์กษา 
7.00 – 8.30 น.    ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 (มหาบัณฑิตและบัณฑิต) ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนตห์ลุยสศึ์กษา 
8.30 – 9.00 น.    ตั้งแถวและเดินขบวนเข้าวัด 
9.00 – 10.30 น.   ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ณ วัดเซนต์หลุยส ์
10.30 – 11.20 น.    อาหารกลางวัน  ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา 
11.20 – 12.00 น.    ลงทะเบียน และตรวจการแตง่กาย (บัณฑิตสวมชดุครุย)  
                               ณ ลานอเนกประสงคโ์รงเรียนเซนตห์ลยุส์ศึกษา 
12.00 – 12.30 น.    ถ่ายภาพหมู่ที่ลานจอดรถดา้นข้างวัดเซนต์หลุยส์   

 กลุ่มที่ 1 บัณฑิตคณะกายภาพบ าบัด 
 กลุ่มที่ 2  บัณฑิตคณะจิตวิทยา 
 กลุ่มที่ 3 บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์  

12.40 – 13.00 น.   ตั้งแถวและเดินขบวนเข้าวัด 
13.00 – 14.30 น. ซ้อมใหญ่ ณ วัดเซนต์หลุยส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันซ้อม: วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
ก าหนดการฝึกซอ้มย่อย ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาและวดัเซนต์หลุยส ์
----------------------------------------------------------------------- 

6.00 – 7.00 น.    ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ ณ หน้าห้องอาหารอาจารย์ หอประชุมฟรังซิส 
7.00 – 9.30 น.    ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 (บัณฑิต) ณ หอประชุมฟรังซิส 

10.00 – 10.30 น.    ตั้งแถวและเดินขบวนเข้าวัด 
10.30 – 12.00 น.   ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ณ วัดเซนต์หลุยส ์
12.00 – 12.50 น.    อาหารกลางวัน  ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา 
12.50 – 13.30 น.    ลงทะเบียน และตรวจการแตง่กาย (บัณฑิตสวมชดุครุย)  
                               ณ ลานอเนกประสงคโ์รงเรียนเซนตห์ลยุส์ศึกษา 
13.30 – 14.00 น.    ถ่ายภาพหมู่ที่ลานจอดรถดา้นข้างวัดเซนต์หลุยส์   

    กลุ่มที่ 1 บัณฑิตคณะกายภาพบ าบัด 
 กลุ่มที่ 2  บัณฑิตคณะจิตวิทยา 
 กลุ่มที่ 3 บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์  

14.00 – 14.20 น.   ตั้งแถวและเดินขบวนเข้าวัด 
14.30 – 16.00 น. ซ้อมใหญ่ ณ วัดเซนต์หลุยส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ก าหนดการ  วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2562 

ประธาน: ฯพณฯ คาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
----------------------------------------------------------------------- 

06.00 น.   บัณฑิตลงทะเบยีนรายงานตัวกับฝ่ายฝึกซ้อมและตรวจเครื่องแตง่กาย  
                            ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศกึษา  
08.00 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตตัง้แถวเชค็ชื่อ 
08.30 น. คณาจารย์ / นักศึกษาตั้งแถวต้อนรับประธาน  

(จากหน้าวัดถงึบ้านพระสงฆ์) 
08.40 น. ประธานในพิธี เดินทางถึงวัดเซนต์หลุยส์  

(เขา้พักที่ห้องรับรอง บ้านพระสงฆ์) 
08.45 น. บัณฑิต ตั้งขบวนเดินเข้าวัดเซนต์หลุยส์  

  เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าที่น่ังด้านตู้ศีล 

คณาจารย์เข้าที่นั่งด้านนักขับร้อง 

09.00 น. ขบวนประธาน พระสงฆ์ ผู้บริหาร  

 เคลื่อนเขา้สู่มณฑลพิธี (ในวัดเซนต์หลุยส์)         

 วจนพิธีกรรมประสาทพร และพิธีประสาทปริญญาบัตร 

- อธิการบดวีิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รายงานกจิการและความกา้วหน้าของวิทยาลัย 

  - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   เสนอรายนามมหาบัณฑิตและบณัฑิตเข้ารับปริญญาบัตร  

                     - คณบดีคณะจิตวิทยา    เสนอรายนามบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร     

                     - คณบดีคณะกายภาพบ าบดั    เสนอรายนามบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร  

                     - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอรายนามบัณฑิตเข้ารับรางวลั  

                    - ผู้ส าเร็จการศึกษากล่าวค าปฏิญาณ  

                    - ประธานให้โอวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

                    - ผู้ส าเร็จการศึกษากล่าวขอบคณุ  

                    - ขบวนประธาน พระสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ออกจากมณฑลพธิี 

  - ผู้ส าเร็จการศึกษาออกจากมณฑลพิธ ี   

       *********************** 

   
 
 
 
 

 



  ก าหนดการ  วันเสาร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2563 

ประธาน: ฯพณฯ คาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
----------------------------------------------------------------------- 

 

08.45 น.   บัณฑิตลงทะเบยีนรายงานตัวกับฝ่ายฝึกซ้อมและตรวจเครื่องแตง่กาย  
                            ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศกึษา  
10.00 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตตัง้แถวเชค็ชื่อ 
10.45 น. บัณฑิต ตั้งขบวนเดินเข้าวัดเซนต์หลุยส์  

  เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าที่น่ังด้านตู้ศีล 

คณาจารย์เข้าที่นั่งด้านนักขับร้อง 

11.00 น. ขบวนประธาน พระสงฆ์ ผู้บริหาร  

 เคลื่อนเขา้สู่มณฑลพิธี (ในวัดเซนต์หลุยส์)          

            วจนพิธีกรรมประสาทพร และพิธีประสาทปริญญาบัตร 

- อธิการบดวีิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รายงานกจิการและความกา้วหน้าของวิทยาลัย 

  - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   เสนอรายนามมหาบัณฑิตและบณัฑิตเขา้รับปริญญาบัตร  

                     - คณบดีคณะจิตวิทยา    เสนอรายนามบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร     

                     - คณบดีคณะกายภาพบ าบดั    เสนอรายนามบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร  

                     - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอรายนามบัณฑิตเข้ารับรางวลั  

                    - ผู้ส าเร็จการศึกษากล่าวค าปฏิญาณ  

                    - ประธานให้โอวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

                    - ผู้ส าเร็จการศึกษากล่าวขอบคณุ  

                    - ขบวนประธาน พระสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ออกจากมณฑลพธิี 

  - ผู้ส าเร็จการศึกษาออกจากมณฑลพิธี   

       *********************** 
 
สถานที่จอดรถ  

- โรงเรียน ACC จ านวน 30 คัน  
- โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (แสดงบตัรจอดรถ) จ านวน 100 คัน  

 
การแต่งกาย  - คณาจารย์สวมชดุครุยวิทยฐานะ  
 บุคลากรสายสนับสนุน สวมเส้ือโปโลน้ าเงิน  กระโปรงหรือกางเกงสีกรมท่า รองเท้าคัชชูและเส้ือสูทสีเทา 

***หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 


