การแต่งกายในวันรับประสาทปริญญาบัตร
๑. ระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี)
๑.๑ บัณฑิตชาย
๑.๑.๑ ชุดราชปะแตน (บัณฑิตจัดเตรียมเอง) ประกอบด้วย
- เสือ้ นอกคอปิ ดสีขาวแบบข้าราชการทาด้วยผ้าที่แนวอกเสือ้ มีกระดุมโลหะสีทองจานวน
๕ ดุม แผงคอทาด้วยสักหลาดติดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
- กางเกงขายาวสีขาว
๑.๑.๒ ถุ ง เท้า ด าไม่ มี ล วดลาย รองเท้า หุ้ม ส้น สี ด าล้ว น (วัส ดุ ห นั ง ด้า น/ไม่ ใช่ ห นั ง แก้ว) ไม่ มี
เครื่องประดับหรือลวดลายใดๆ
๑.๑.๓ ทรงผมสัน้ ผมรองทรงแบบสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่วิก สีผมธรรมชาติ แต่งหน้าเรียบร้อย
๑.๑.๔ ตัดเล็บสัน้
๑.๑.๕ สวมครุยวิทยฐานะและติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
๑.๒ บัณฑิตหญิง
๑.๒.๑ ชุดนิสิต (บัณฑิตจัดเตรียมเอง)
- เสือ้ นิสิตสีขาว ความยาวแขนเสือ้ อยู่เหนือศอกไม่เกิ น ๖ เซนติเมตร คอเสือ้ แบบคอเชิ ต้
ปลายแหลมผ่าอกโดยตลอด ด้านหลังของตัวเสือ้ มีสาบหลังขนาดพองาม ที่กึ่งกลางตัว
ใส่จีบชนิดครีบกว้าง ๓.๐ เซนติเมตร ๑ จีบ กระดุมใช้เป็ นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเรียงจานวน ๔ - ๕ ดุม
- เครื่องหมายเป็ นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะสีทองประดับที่อกเสือ้ เบือ้ งซ้าย
- กระโปรงสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่าแบบสุภาพ มีขอบที่เอว ไม่ผ่าด้านหน้าและด้านข้าง
ขอบชายกระโปรงเท่ากับของชุดครุย
- เข็มขัดทาด้วยหนังสีดา ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีทองดุนเป็ น
รูปตรามหาวิทยาลัย
๑.๒.๒ ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย (ไม่ปิดหน้า รวบเก็บให้เรียบร้อย)
- ห้ามใส่วิก สีผมตามธรรมชาติ ห้ามติดเครื่องประดับผมที่เป็ นโลหะสะท้อนแสง แต่งหน้า
เรียบร้อยไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด (รวมถึงแหวนและนาฬิกา)
๑.๒.๓ รองเท้าหุม้ ส้นสีดาล้วน (วัสดุหนังด้าน/ไม่ใช่หนังแก้ว) ไม่มีเครื่องประดับหรือลวดลายใดๆ
และส้นสูงไม่เกิน ๓ นิว้
๑.๒.๔ ถุงน่องใยบัวสีเนือ้ ไม่มีลวดลาย
๑.๒.๕ ตัดเล็บให้สนั้

๑.๒.๖ สวมครุยวิทยฐานะและติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
๑.๓ บัณฑิตชายหรือหญิงที่เป็ นข้าราชการ
๑.๓.๑ ให้สวมเครื่องแบบปกติขาว เครื่องหมายตามสังกัด(บัณฑิตจัดเตรียมเอง)
๑.๓.๒ ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย (ไม่ปิดหน้า รวบเก็บให้เรียบร้อย)
- ห้ามใส่วิก สีผมตามธรรมชาติ ห้ามติดเครื่องประดับผมที่เป็ นโลหะสะท้อนแสง แต่งหน้า
เรียบร้อยไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด (รวมถึงแหวนและนาฬิกา)
๑.๓.๓ รองเท้าหุม้ ส้นสีดาล้วน (วัสดุหนังด้าน/ไม่ใช่หนังแก้ว) ไม่มีเครื่องประดับหรือลวดลายใดๆ
และส้นสูงไม่เกิน ๓ นิว้
๑.๓.๔ บัณฑิตหญิง สวมถุงน่องใยบัวไม่มีลวดลาย
๑.๓.๕ ตัดเล็บให้สนั้
๑.๓.๖ สวมครุยวิทยฐานะและติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
๒.
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
๒.๑ ดุษฎีบณ
ั ฑิต/มหาบัณฑิต ชาย
๒.๑.๑ เสือ้ – กางเกง – สูท (บัณฑิตจัดเตรียมเอง)
- สวมเสือ้ เชิต้ สีขาวแขนยาว กางเกงขายาวสีกรมท่า
- เนคไทสีกรมท่ามีตรามหาวิทยาลัย สวมทับด้วยชุดสูทสากลสีกรมท่า
๒.๑.๒ ถุงเท้าดาไม่มีลวดลาย รองเท้าหุม้ ส้นสีดาล้วน ไม่มีเครื่องประดับหรือลวดลายใดๆ
๒.๑.๓ ผมรองทรงแบบสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่วิก สีผมธรรมชาติ
๒.๑.๔ ตัดเล็บให้สนั้
๒.๑.๕ สวมครุยวิทยฐานะและติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
๒.๒ ดุษฎีบณ
ั ฑิต-มหาบัณฑิต หญิง
๒.๒.๑ เสือ้ เชิต้ สีขาว มีปก แขนยาวตัดด้วยผ้าเรียบไม่มีลวดลายในเนือ้ ผ้า (บัณฑิตจัดเตรียมเอง)
๒.๒.๒ กระโปรงสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่าแบบสุภาพ มีขอบที่เอว ไม่ผ่าด้านหน้าและด้านข้าง
ขอบชายกระโปรงเท่ากับขอบชุดครุย
๒.๒.๓ ทรงผมแบบสุ ภ าพเรี ย บร้อ ย (ไม่ ปิ ดหน้า รวบเก็ บ ให้เรี ย บร้อ ย) ห้ามใส่ วิ ก สี ผ มตาม
ธรรมชาติ แต่งหน้าเรียบร้อยไม่สวมใส่เครื่องประดับ
๒.๒.๔ ถุงน่องใยบัวสีเนือ้ ไม่มีลวดลาย
๒.๒.๕ รองเท้าหุม้ ส้นสีดาล้วน วัสดุหนังด้าน/ไม่ทาจากหนังแก้ว ไม่มีเครื่องประดับหรือลวดลาย
ใดๆ และส้นสูงไม่เกิน ๓ นิว้
๒.๒.๖ สวมครุยวิทยฐานะและติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

๒.๓ ดุษฎีบณ
ั ฑิต /มหาบัณฑิต ชายหรือหญิง ที่เป็ นข้าราชการ
๒.๓.๑ ให้สวมเครื่องแบบปกติขาว เครื่องหมายตามสังกัด
๒.๓.๒ ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย (ไม่ปิดหน้า รวบเก็บให้เรียบร้อย)
ห้ามใส่วิก สีผมตามธรรมชาติ แต่งหน้าเรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ
๒.๓.๓ รองเท้าหุม้ ส้นสีดาล้วน วัสดุหนังด้าน/ไม่ทาจากหนังแก้ว ไม่มีเครื่องประดับหรือลวดลาย
ใดๆ และส้นสูงไม่เกิน ๓ นิว้
๒.๓.๔ (หญิง)สวมถุงน่องใยบัวสีเนือ้ ไม่มีลวดลาย
๒.๓.๕ ตัดเล็บให้สนั้
๒.๓.๖ สวมครุยวิทยฐานะและติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
หมายเหตุ
๑. บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิคแต่งกายตามระเบียบของศาสนาได้ บัณฑิตชายหรือหญิงที่
ต้องใช้ผา้ โพกศีรษะ ให้ใช้ผา้ สีขาวไม่มีลวดลาย
๒. บัณฑิตข้าราชการ ตารวจ ทหาร ชัน้ ประทวน ห้ามสวมชุดปฏิบตั ิการ ถ้าไม่มีชดุ ข้าราชการปกติขาว
ให้สวมชุดเหมือนนิสิตทั่วไป และเปลี่ยนคานาหน้านามการขานชื่อบัณฑิตเป็ น “นาย” “นาง” หรือ
“นางสาว” (อาจารย์กากับแถวต้องแจ้งผูข้ านชื่อบัณฑิตด้วย)

