ประกาศวิทยาลัยเชียงราย
เรื่ อง กาหนดการฝึ กซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต
ที่เข้าร่ วมพิธีประทานปริ ญญาบัตร ครั้งที่ 7
...............................................................
ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ เสด็จเป็ นองค์ประธานในพิธีประทานปริ ญญาบัตรแก่
ผูส้ าเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ครั้งที่ 7 ในวันจันทร์ ที่ 27
สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย นั้น
เพื่อให้การฝึ กซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิตเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย จึงกาหนดรายละเอียดการฝึ กซ้อมและการแต่งกายดังนี้
1. ผู้ทเี่ ข้ ารับประทานปริญญาบัตร
ผูท้ ี่ เข้ารับประทานปริ ญญาบัตร ครั้งที่ 7 ประกอบด้วย
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาประจาปี การศึกษา 2558, 2559 และ 2560

2. การฝึ กซ้ อม
บัณฑิตผูท้ ี่มีรายชื่อเข้ารับประทานปริ ญญาบัตร
ที่ ไ ม่ เ ข้า รั บ การฝึ กซ้อ มย่อ ย ฝึ กซ้อ มรวม และฝึ กซ้อ ม
ใหญ่ วิท ยาลัย เชี ย งรายไม่ อ นุ ญ าตให้ เ ข้า รั บ ประทาน
ปริ ญญาบัตร
2.1 ฝึ กซ้อมย่อยตามสาขาวิชา
วันเสาร์ ที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
08.00 – 9.00 บัณฑิต รายงานตัว
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
09.00 – 11.00 เข้าฝึ กซ้อมย่อยในแต่ละสาขาวิชา
13.00 – 16.00 เข้าฝึ กซ้อมรวม
(สถานที่ฝึกซ้อมย่อยจะประกาศใน
วันเสาร์ ที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 )
 การแต่งกาย
ให้บณ
ั ฑิตแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
สุ ภ าพสตรี สวมกระโปรงทรงสุ ภ าพ และ
รองเท้าหนังคัชชูสีดาหุม้ ส้น
สุ ภ าพบุ รุ ษ สวมกางเกงสุ ภ าพ (ห้ า มสวม
กางเกงยีน) และรองเท้าหนังสี ดาหุม้ ส้น
2.2 ฝึ กซ้อมรวมและฝึ กซ้อมใหญ่
วันอาทิตย์ ที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
08.00 – 08.30 บัณฑิต รายงานตัว
ณ สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
08.30 – 09.00 บัณฑิต พร้อมกันที่
ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมเกียรติ
ตามผังที่นงั่ จริ ง เพื่อซักซ้อม
กาหนดการ

09.00 – 11.30 ฝึ กซ้อมภาคเช้า ตามขั้นตอนการรับ
13.00 – 15.30 ฝึ กซ้อมภาคบ่าย ตามขั้นตอนการรับ
 การแต่งกาย
บัณฑิตหญิง
- สวมชุดนักศึกษาตามแบบของวิทยาลัยเชียงราย
- เสื้ อแขนสั้น คอเสื้ อแบบคอเชิ้ ตปลายแหลม ทาด้ว ยผ้าขาว
เกลี้ยง มีสาบด้านหน้า ติดกระดุมทาด้วยโลหะสี เงิ นดุนนูนเป็ นตรา
ของวิทยาลัย และติดเข็มตราวิทยาลัยที่อกด้านขวา แขนเสื้ อสั้นเหนื อ
ศอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร ชายเสื้ ออยูใ่ นกระโปรง
- กระโปรงผ้าสี ดาทรงสุ ภาพ (ไม่ควรเป็ นกระโปรงแคบเพราะ
จะทาให้ถอนสายบัวไม่ถนัด) ความยาวเสมอเข่า สวมถุงน่องสี เนื้ อ
รองเท้าคัชชูสีดา สูงไม่เกิน 2 นิ้ว ขัดมัน ไม่ติดเครื่ องประดับแวววาว
และไม่มีลวดลาย
(ทรงผมจัดให้เรี ยบร้อยโดยเปิ ดหน้าด้านซ้าย ห้ามประดับผม
ด้วยดอกไม้ หรื อเครื่ องประดับ)
บัณฑิตชาย
- สวมชุดนักศึกษาตามแบบของวิทยาลัยเชียงราย
- เสื้ อแขนยาว คอเสื้ อแบบคอเชิ้ ตปลายแหลม ทาด้วยผ้า
ขาวเกลี้ยง มีสาบผูกเน็คไทตราวิทยาลัย
- กางเกงผ้าสี ดาทรงสุภาพ รองหนังสี ดา หุ ้มส้นทรงสุ ภาพ
ไม่มีลวดลายและโลหะ
(ทรงผมตัดสั้นทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา)
หมายเหตุ : สวมชุดครุ ยทั้งบัณฑิตหญิงและบัณฑิตชาย

2.3 วันรับประทานปริ ญญาบัตร
วันจันทร์ ที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
ก าหนดการพิ ธี ป ระทานปริ ญญาบั ต รที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็นชอบจากกองพระราชพิธีสานักพระราชวังเรี ยบร้อยแล้ว
 การแต่ งกาย
บัณฑิตหญิง
สวมชุดนักศึกษาตามแบบของวิทยาลัยเชียงราย
เสื้ อ แขนสั้ น คอเสื้ อ แบบคอเชิ้ตปลายแหลม ท าด้วยผ้าขาว
เกลี้ยง มีสาบด้านหน้า ติดกระดุมทาด้วยโลหะสี เงินดุนนูนเป็ นตราของ
วิทยาลัย และติดเข็มตราวิทยาลัยที่อกด้านขวา แขนเสื้ อสั้นเหนื อศอกไม่
เกิน 6 เซนติเมตร ชายเสื้ ออยูใ่ นกระโปรง
กระโปรงผ้าสี ดาทรงสุ ภาพ (ไม่ควรเป็ นกระโปรงแคบเพราะ
จะทาให้ถอนสายบัวไม่ถนัด) ความยาวเสมอเข่า สวมถุงน่ องสี เนื้ อ รอง
เท้าคัชชูสีดา สู งไม่เกิน 2 นิ้ว ขัดมัน ไม่ติดเครื่ องประดับแวววาว และไม่
มีลวดลาย (ทรงผมจัดให้เรี ยบร้อยโดยเปิ ดหน้าด้านซ้าย ห้ามประดับผม
ด้วยดอกไม้ หรื อเครื่ องประดับ)

พิธีประทานปริญญาบัตร
วิทยาลัยเชี ยงราย
ครั้งที่ 7

โดย
บัณฑิตชาย
สวมชุ ดขาวตามแบบบัณ ฑิ ตของวิท ยาลัยเชี ยงราย ที่ ป กคอ
ประดับ ด้วยเข็มตราวิท ยาลัยเชี ยงรายสี ทอง ติดกระดุมทาด้วยโลหะสี
ทองดุนนูนตราของวิทยาลัย
กางเกงผ้าสี ขาวทรงสุ ภาพ รองหนังสี ดา หุ ้มส้นทรงสุ ภาพไม่
มีลวดลายและโลหะ (ทรงผมตัดสั้นทรงสุ ภาพ ไม่ไว้หนวดเครา)

พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันจันทร์ ที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ



สวมชุดครุ ยทั้งบัณฑิตหญิงและบัณฑิตชาย
บัณฑิตที่ไม่แต่งกายให้เป็ นไปตามประกาศนี้ จะไม่อนุ ญาตให้เข้า
รับประทานปริ ญญาบัตร

ข้ อแนะนา
1.
2.

ให้บณั ฑิตนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการมาแสดงในวัน
รายงานตัวทั้ง 3 วัน
บัณ ฑิ ต ต้อ งการทราบข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ ได้ ที่ ส านั ก อธิ ก ารบดี
โทร. 0-5317-0331-3 หรื อ www.crc.ac.th

ณ ห้ องประชุ มชั้ น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเชี ยงราย

