การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. การแต่งกายเพื่อฝึกซ้อม
1.1 การซ้อมย่อยของคณะและการซ้อมรวมของมหาวิทยาลัย ให้บัณฑิตปริญญาตรีสวมชุด
นักศึกษา ส่วนบัณฑิตปริญญาตรีภาคบัณฑิต และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายสุภาพ
โดยใส่เสื้อพื้นสีอ่อน ห้ามสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะ บัณฑิตหญิงให้สวมกระโปรง (ควรสวมรองเท้า
ที่จะใส่ในวันพิธี)
1.2 การซ้อมใหญ่ให้บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.1 บัณฑิตชาย
 สวมชุดสูทสากลสีกรมท่าเข้มไม่มลี วดลาย เป็นสีเดียวกันทั้งเสือ้ และกางเกง
ภายในเป็นเสือ้ เชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมท่ามีเครื่องหมายธรรมจักร
กางเกงไม่รัดรูป รัดเข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงินตราธรรมจักรสีเหลืองแดง
สวมถุงเท้าสีดาไม่มีล วดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลายและโลหะ ไม่ควรใส่
หัวแหลม หลีกเลี่ยงรองเท้าที่มเี ชือกผูก
 ทรงผม ตัดผมสั้นทรงสุภาพ จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย ไม่ทาทรงผมแฟชั่น ไม่ทาไฮไลท์
หรือทาสีผม ไม่ไว้หนวดเครา
ชุดสูทสากลบัณฑิตชาย

ครุยวิทยฐานะ
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2.2 บัณฑิตหญิง
 สวมชุด นักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กลัดกระดุมเงินที่มีเ ครื่องหมายธรรมจัก ร
ติดกระดุมคอและติดเข็มธรรมจักรที่อกเสื้อด้านซ้าย
สวมกระโปรงสี ก รมท่ายาวคลุมเข่า ที่ไ ม่แคบเกินไป รัดเข็มขัดหนังสีดาหรือสีน้าตาล
หัวเข็มขัดสีเงินตราธรรมจักรสีเหลืองแดง
สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อ
สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบเรียบ หัวมน หรือ หัวตัด ไม่ควรใส่หัวแหลม และไม่ควร
สูงมาก
 ทรงผม ไม่ทาทรงผมแฟชั่น ไม่ประดับดอกไม้หรือเครื่องประดับใดๆ ไม่ทาไฮไลท์ หรือ
ทาสีผม ผมยาวควรเกล้า หรือรวบไว้ให้เรียบร้อย หากต้องการปล่อยผม ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้า
ด้านซ้าย เพื่อความเหมาะสมและสวยงามขณะถ่ายรูปและรับพระราชทานปริญญาบัตร
ชุดนักศึกษาบัณฑิตหญิง

ครุยวิทยฐานะ
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2.3 บัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือน ทหาร และตารวจ
 ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัดของตน รวมถึงพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และมหาวิทยาลัยที่มเี ครื่องแบบปกติขาวในงานพิธีการ
 สาหรับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหารปี 5 และได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่
ร้อยตรี” หากต้องการแต่งกายตามยศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องนาคาสั่งมาแสดง
ต่อคณะและมหาวิทยาลัยในวันซ้อมใหญ่ และต้องถือกระบี่ให้ถูกต้องตามสังกัด
เครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด

ครุยวิทยฐานะ
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2.4 บัณฑิตหญิงมุสลิม
 แต่งกายชุดฮิญาบ สวมเสื้อเชิต้ สีชาวแขนยาวติดกระดุมรัดข้อมือ กระโปรงยาวสีดา
ผ้าคลุมศีรษะสีดา หรือสีขาว ไม่มลี วดลาย
ชุดนักศึกษาบัณฑิตหญิง

ครุยวิทยฐานะ

***บัณฑิตที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบจะถูกตัดสิทธิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร***
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เสื้อครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้
1. ครุย ดุ ษ ฎีบั ณฑิต ท าด้ว ยผ้า แพร หรือเสิร์จ สี ดา เย็ บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ หลังจีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนกว้าง ยาวตกข้อศอก มีพาดบ่าซ้ายทาด้วยแพร เสิร์จ
หรือกามะหยี่ที่มสี ีตามสีประจาส่วนงานหรือประจาสาขาวิชา ประกอบด้วยวงกลม มีเส้นผ่า ศูนย์กลาง
7 เซนติเมตร บนวงกลมมีตราธรรมจักรทาด้วยโลหะสี ทอง ขอบลงยาสีแดง ตอนล่างมีอักษรย่อ ม.ธ.
ลงยาสีน้าเงิน ตรงกลางมีพานรัฐ ธรรมนูญ สีทอง ด้านหน้าของพาดบ่ายาวตามลาตัวประมาณ 55
เซนติเ มตร มีแถบสีขาวท าด้ว ยไหมพรม หรือขนสัตว์ ที่ป ลายพาดบ่ากว้ าง 10 เซนติเ มตร ยาว 15
เซนติเมตร สามแถบ เว้นระยะแถบละ 5 เซนติเมตร ด้านหลัง มีจีบยาวไปตามลาตัว 50 เซนติเมตร
มีแถบที่ปลายพาดบ่าเช่นเดียวกับด้านหน้าสามแถบ
2. ครุยปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีพาดบ่าซ้ายทาด้วยแพร
เสิร์จ หรือกามะหยี่ สีเหลืองและสีแดงอย่างละครึ่ง โดยให้สีเหลืองอยู่ดา้ นใน สีแดงอยู่ด้านนอก
3. ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่ มีแถบที่ปลายพาดบ่าด้านละ
สองแถบ
4. ครุยแพทยศาสตรบัณฑิต ครุยทันตแพทยศาสตรบั ณฑิต และครุยเภสัชศาสตร
บัณฑิตเช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต
5. ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกั บครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่ มีแถบที่ปลายพาดบ่า ด้านละหนึ่ง
แถบ
6. ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีแถบที่ปลายพาดบ่า
ด้า นละหนึ่ง แถบ และมี ขลิ บ สี ขาวเหนื อแถบ กว้า ง 3 เซนติเ มตร ยาวตามความกว้ างของพาดบ่ า
เว้ น ระยะห่ า งจากแถบ 2 เซนติ เ มตร ด้ า นบนและด้ า นล่ า งของขลิ บ สี ข าวมี ข ลิ บ สี ท อง กว้ า ง 0.5
เซนติเมตร
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แถบสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะประจาส่วนงาน/ สาขาวิชา
1. คณะนิติศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2.1 สาขาวิชาบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
3. คณะรัฐศาสตร์
4. คณะเศรษฐศาสตร์
5. หลักสูตรร่วมระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และ
คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์
6. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6.1 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
(เฉพาะระดับปริญญาโท)
6.2 สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
(เฉพาะระดับปริญญาโท)
6.3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสาขาวิชาอืน่ ที่มีการเปิดสอน
ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นอกเหนือ จากข้อ 6.1 และ 6.2
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน
9. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. คณะแพทยศาสตร์
12.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
12.2 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
13. คณะสหเวชศาสตร์
14. คณะทันตแพทยศาสตร์

สีขาว
สีฟา้ มีริมสีขาว กว้าง 3 เซนติเมตร ตลอดแนวยาวทั้งสองข้าง
สีฟา้ และสีขาวอย่างละครึ่ง โดยให้สีฟา้ อยูด่ ้านใน สีขาว
อยู่ดา้ นนอก
สีดา
สีฟา้
สีเหลืองและสีแดงอย่างละครึง่ โดยให้สีเหลืองอยูด่ ้านใน
สีแดงอยูด่ ้านนอก

สีแดงเลือดหมูและสีขาวอย่างละครึ่ง โดยให้สีแดงเลือดหมู
อยู่ดา้ นใน สีขาวอยูด่ ้านนอก
สีแดงเลือดหมูมีขลิบสีขาว กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีแดงเลือดหมู

สีแสด
สีม่วงเม็ดมะปราง
สีชมพู
สีเหลืองทอง
สีแดงเลือดหมูมีขลิบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีเขียวใบไม้
สีเขียวใบไม้มีริมสีเหลือง กว้าง 3 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีน้าเงินมีขลิบสีเหลือง กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีม่วงมีขลิบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทัง้ สองข้าง
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15. คณะพยาบาลศาสตร์
16. คณะศิลปกรรมศาสตร์
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
18. คณะสาธารณสุขศาสตร์
19. คณะเภสัชศาสตร์
20. คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
21. สถาบันภาษา
22. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
23. วิทยาลัยนวัตกรรม
24. วิทยาลัยสหวิทยาการ
25. วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
26. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง้ ภากรณ์
27. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
27.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
27.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
28. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
29. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทุกคณะ/สาขาวิชา)
30. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สีขาวมีริมสีแดงเลือดนก กว้าง 3 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีทอง
สีส้มออกแดงมีขลิบสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีฟ้าสว่างใสมีขลิบสีเหลืองทอง กว้าง 1 เซนติเมตร
ตลอดแนวยาวทั้งสองข้าง
สีเขียวมะกอก
สีฟา้ อมเขียว (เทอร์ควอยส์) มีขลิบสีส้ม กว้าง 1 เซนติเมตร
ตลอดแนวยาวทั้งสองข้าง
สีน้าตาลทอง
สีม่วงอ่อนมีริมสีแดง กว้าง 3 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีเงิน
สีเทาเงินมีขลิบสีแดงเลือดหมู กว้าง 1 เซนติเมตร
ตลอดแนวยาวทั้งสองข้าง
สีแดงมีขลิบสีเหลือง กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีเขียวรวงข้าวอ่อน
สีเขียวใบไม้มีขลิบสีแสด กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีเขียวตองอ่อนมีขลิบสีแสด กว้าง 1 เซนติเมตร
ตลอดแนวยาวทั้งสองข้าง
สีเหลืองมีขลิบสีเทา กว้าง 1 เซนติเมตร ตลอดแนวยาว
ทั้งสองข้าง
สีเหลืองและสีแดงอย่างละครึง่ โดยให้สีเหลืองอยูด่ ้านใน
สีแดงอยูด่ ้านนอก
สีผา้ พาดบ่าครุยวิทยฐานะเป็นไปตามสีประจาส่วนงาน/สาขาวิชา
แต่มีแถบที่ปลายพาดบ่าด้านละหนึ่งแถบ และมีขลิบสีขาว
เหนือแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ยาวตามความกว้างของพาดบ่า
เว้นระยะห่าง จากแถบ 2 เซนติเมตร ด้านบนและด้านล่าง
ของขลิบสีขาวมีขลิบสีทอง กว้าง 0.5 เซนติเมตร

