


ก ำหนดกำรฝึกซ้อมและเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

วันเสำร์ท่ี 5 ตุลำคม 2562 (ถ่ำยภำพหมู่)

08.30 น.   บัณฑิตรายงานตัว ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย

09.00 น.   คณาจารย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต 

ณ  โถงชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

แต่งกายเสมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (สวมครุยวิทยฐานะ)

วันพุธท่ี 16 ตุลำคม 2562 (ซ้อมย่อยครั้งที่ 1)

08.30 – 12.00 น.

วันพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลำคม 2562 (ซ้อมย่อยครั้งที่ 2)

08.30 – 12.00 น. 

วันศุกร์ท่ี 18 ตุลำคม 2562 (ซ้อมใหญ)่

08.30 – 12.00 น. 

บัณฑิตฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 12 
อาคารภูมสิิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

แต่งกายเสมือนวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร (สวมครุยวิทยฐานะ)

 วันเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

วันอังคำรท่ี 22 ตุลำคม 2562 

10.00 น. - ลงทะเบียนบัณฑิต ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมสิิริมังคลานุสรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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1. ข้อปฏิบัติและกำรแต่งกำยในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

1.1 กำรแต่งกำย

• การแต่งกายส าหรับบัณฑิตชาย

ผม ทรงสุภาพไม่ยาวเกินปกเส้ือครุย ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย งดเว้นการท าสีผม 
ใบหน้า ห้ามไว้หนวดเครา 
มือ ตัดเล็บสั้น ไม่สวมนาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
เสื้อ ใช้เสื้อราชปะแตน สีขาว ติดกระดุมโลหะสีเงินตราสถาบัน
กางเกง สีขาวไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ
ถุงเท้า สั้นสีด า ไม่มีลวดลาย
รองเท้า หนังหุ้มส้นสีด าแบบสุภาพ 
สวมครุยวิทยฐานะ

อ้างอิงข้อมูลจาก     ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๐
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• การแต่งกายส าหรับบัณฑิตหญิง

ผม ทรงสุภาพ หากผมยาวให้เกล้าหรือเก็บผมให้เรียบร้อย ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย งดเว้นการท าสีผม 
ไม่ติดเครื่องประดับทุกชนิด อนุญาตให้ติดได้เฉพาะกิ๊บเสียบผมสีด าเท่านั้น

ใบหน้า ควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด ห้ามสวมคอนแทคเลนส์สีหรือคอนแทคเลนส์ตาโต 
ไม่เขียนอายไลเนอรห์นาจนเกินพอดี เปลือกตาไม่ทาสีเข้มหรือมีประกายแวววาว

มือ ตัดเล็บสั้น ไม่สวมนาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
เสื้อ ตามเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมคอเสื้อ สวมเสื้อซับใน  
เข็ม เครื่องหมายสถาบันการพยาบาลฯประดับท่ีอกเสื้อเบื้องขวา
กระโปรง สกีรมท่าแบบสุภาพ ทรงตรง ไม่มีลวดลาย มีความยาวคลุมเข่าพอดีกับชายเสื้อคลุม 

ไม่ผ่าด้านข้าง
เข็มขัด ใชเ้ข็มขัดตามเครื่องแบบนักศึกษา 
ถุงน่อง ยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
รองเท้า ใชร้องเท้าหนังหุ้มส้นสีด าแบบสุภาพ ความสูงไม่เกิน 1 ½ นิ้ว
สวมครุยวิทยฐานะ

อ้างอิงข้อมูลจาก     ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๐
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1.2 กำรถวำยควำมเคำรพ

• การถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตชาย

1. ยืนตรงเท้าชิด แขนและมือปล่อยข้างล าตัว 
2. โค้งตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ ตามองปลายเท้า จากนั้นค่อยๆ ยืดตัวตรงข้ึนตามเดิม   
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• การถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตหญิง

1. ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยข้างล าตัว  
2. ให้เท้าขวาเป็นหลัก ชักเท้าซ้าย ไปด้านหลังของเท้าขวา  ย่อตัวลง
3. ในขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้น วางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า โดยใชม้ือขวา

ทับมือซ้าย (โดยหงายมือซ้ายและคว่ ามือขวาลง) ก้มศีรษะลงเล็กน้อย ทอดสายตาลง 
เสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างล าตัว
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1.3 กำรรับปริญญำบัตร

1. บัณฑิตย่ืนมือขวาออกไประดับเดียวกับปริญญาบัตร ขนานกับพื้น

2. ให้นิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบน จับปริญญาบัตรให้กระชับ แล้วดึงมือกลับ ถือปริญญาบัตรไว้แนบอก
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1.4 กำรถือปริญญำบัตร

การถือปริญญาบัตรนั้น 
ให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีพระมหาพิชัยมงกุฎในตราสถาบันอยู่ด้านนอก

แนบแขนขวา ตั้งฉากกับตัว
ให้ปริญญาบัตรขนานกับตัวในแนวตั้ง
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1.5 อุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งของที่ห้ำมน ำเข้ำไปในห้องประชุม

1. ธนบัตร เงินเหรียญ และกระเป๋าทุกชนิด

2. เครื่องมือส่ือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

3. เครื่องประดับทุกชนิด ได้แก่ สร้อยคอ ต่างหู นาฬิกาข้อมือ
สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า ก าไล แหวน สายสิญจน์ สายรัดข้อมือ
เป็นต้น

4. อาหาร ขนมและเครื่องดื่มทุกชนิด

5. ยาดม ยาหม่อง น้ าตาเทียม ลิปสติก ตลับแป้ง กระดาษทิชชู่
กระดาษซับมัน

6. อุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด

7. อาวุธ วัสดุมีคม และวัสดุที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด
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2. กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

2.1 ก่อนเข้ำห้องประชุม

เมื่อเดินแถวเข้าห้องประชุม ให้เดินผ่านหน้าเวที แล้วเลี้ยวขวาเมื่อถึงโต๊ะหมู่บูชา 
แล้วเล้ียวขวาอีกครั้ง เข้าตามแถวที่นั่ง เริ่มตั้งแต่แถวที่ 3 ซึ่งเป็นแถวแรกของบัณฑิตมา
จนถึงแถวสุดท้าย บัณฑิตผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสองจะนั่ง
อยู่ในกลุ่มแรก หลังจากนั้น บัณฑิตแต่ละคนจะนั่งเรียงตามตัวอักษรตามล าดับ ซึ่งใน
ระหว่างการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจะต้องจ าต าแหน่งของ
ตนและเพื่อนบัณฑิตผู้อยู่ก่อนหลังเพื่อความสะดวกในการจัดแถว

2.2 กำรเข้ำนั่งในห้องประชุม

• การตรวจรายช่ือ

บัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนพร้อมกันที่หน้าห้องประชุม
สงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชรตามเวลาที่ก าหนด เพื่อตรวจสอบรายชื่อกับคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและรับส่งเสด็จ เพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จากนั้นเดินแถวไปยังห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตอีกครั้งก่อนเข้า
ห้องประชุม
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3. กำรเตรียมตัวเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

เมื่ออธิการบดีเริ่มกล่าวรายงานได้ช่วงหนึ่ง ให้บัณฑิตแถวแรกเตรียมตัวเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยจะต้องสังเกตอาจารย์ผู้ให้สัญญาณซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของ
บัณฑิต 

สัญญาณเพื่อเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

1. สัญญาณหงายมือขึ้น ใหบ้ัณฑิตลุกขึ้นยืนพร้อมกันทั้งแถว

2. สัญญาณคว่ ามือและลดมือลง ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้นท า
ซ้ายหันและเดินออกทางซ้าย ตั้งแถวเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑิตแถวต่อมาให้คอยดูสัญญาณจากอาจารย์ และเมื่ออาจารย์ให้สัญญาณ 
ใหบ้ัณฑิตออกมาตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละแถวจนครบบัณฑิตทุกคน 
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บัณฑิตคนท่ี 2 เดินตามบัณฑิตคนแรกมารอที่จุดที่ 2 บัณฑิตคนที่ 3 รอที่จุดที่ 1 ตามล าดับ
เม่ือบัณฑิตคนหน้าเดินผ่านแต่ละจุด ให้บัณฑิตคนถัดไปมายืนรอที่จุดข้างหน้า (ไม่เว้นจุดให้ว่าง)
ท าเช่นนี้จนครบบัณฑิตทุกคน 

หมายเหตุ เม่ือถึงที่นั่งเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตจะต้องนั่งด้วยอาการส ารวม และถือใบปริญญาบัตร
แนบอกตลอดจนเสร็จส้ินพิธี

4. ขั้นตอนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

เมื่อคณบดีเริ่มต้นกล่าวว่า “ขอพระราชทานกราบบังคับทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท.........”
บัณฑิตคนแรกจะเดินขึ้นบันได ถวายเคารพ ณ จุดที่ 1 (เฉพาะบัณฑิตคนแรก) แล้วเดินไปรอท่ี
จุดท่ี 3 จนกว่าคณบดีอ่านชื่อ บัณฑิตถวายความเคารพแล้วเดินไปยังจุดที่ 4 เท้าชิด 
ย่ืนมือออกไป รับพระราชทานปริญญาบัตร ถอยหลังเฉียงประมาณ 3 ก้าวมาท่ีจุดที่ 5 เท้าชิด
ถวายความเคารพ กลับหันหลังไปทางขวา เดินลงเวทีไปยังที่นั่งเดิม โดยต้องถวายความเคารพอีก
2 ครั้ง คือ ก่อนเข้าไปในแถวที่นั่ง และ ก่อนนั่งลง 
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5. กำรเข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล

บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลและเหรียญเชิดชูเกียรติ เมื่อได้รับพระราชทานปริญญา
บัตรเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตเดินไปนั่งต่อจากบัณฑิตคนสุดท้าย โดยให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การถือของพระราชทานให้ถือลักษณะ
เชิญ (แขนตั้งฉาก) จนถึงที่นั่งเดิม

6. กำรกล่ำวค ำปฏิญำณ

เมื่อผู้แทนบัณฑิตเดินออกมาทางด้านหน้าเวที บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันถวาย
ความเคารพ ผู้แทนบัณฑิตจะกราบบังคมทูลว่า “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรง
ทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ผู้แทนบัณฑิตกล่าวชื่อและนามสกุลของ
ตนเอง) ขอพระราชทานพระราชวโรกาส น าบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรใน
วันนี้กล่าวค าปฏิญาณ” บัณฑิตทุกคนยังไม่ต้องกล่าวตาม 

การกล่าวตามเริ่มตั้งแต่ “ข้าพเจ้า.........(กล่าวชื่อตนเอง) ผู้เป็นบัณฑิตสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณ ...........” แล้วกล่าวตามไป
จนจบ เมื่อจบแล้วผู้แทนบัณฑิตจะกล่าวค าว่า “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” บัณฑิตไม่ต้อง
กล่าวตาม หลังจากนั้นบัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพร้อมกันครั้งหนึ่งและรอรับ  
พระราโชวาท จบแล้วทุกคนถวายความเคารพ เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมี                
ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะเสด็จพระราชด าเนินจากที่ประทับไปทรงกราบ
พระพุทธรูป เมื่อหันพระพักตร์ไปยังบัณฑิต ให้บัณฑิตถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อส่งเสด็จ 
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ค ำปฏิญำณของบัณฑิต

พระนาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านว่า
สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา-
สะ-หยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมราชเลขานุการในพระองค์ ส านักพระราชวงั, ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนบัณฑิต : “ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท / ข้าพระพุทธเจ้า
(กล่าวคนเดียว) (กล่าวช่ือและนามสกุลของตนเอง)/ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส/              

น าบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวค าปฏิญาณ”

บัณฑิตทุกคน : “ข้าพระพุทธเจ้า (บัณฑิตทุกคนกล่าวช่ือและนามสกุลของตน)
(กล่าวตามผู้แทนบัณฑิต) 

ผู้เป็นบัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย / 
ขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณ / ต่อหน้าพระรัตนตรัย /
พระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี / ซึ่งเสด็จพระราชด าเนิน / แทนพระองค์พระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /และท่านผู้มีเกียรติ ณ ที่นี้ ว่า / 

ข้าพระพุทธเจ้า / จักเทิดทูน / และจงรักภักดีต่อชาติ / ศาสนา /
พระมหากษัตริย์ / จักใชศ้ิลปะวิทยาการ / ที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย / ได้ประสิทธิ์ประสาท / ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์โดยสุจริต / ด ารงอยู่ในคุณธรรม / ยึดมั่นในหลักการกาชาด /
รักษาไว้ซ่ึงความสามัคคีของหมู่คณะ / เพื่อประโยชน์แห่งประชา / และจักขอรักษา
ไวซ้ึ่งความเป็นบัณฑิต / อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา / เพื่อเทิดทูนและเชิดชู /
ชื่อสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย / ให้คงอยู่สืบไป”

ผู้แทนบัณฑิต : “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
(กล่าวคนเดียว)
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เพลง สดุดีองค์สภำนำยิกำสภำกำชำดไทย

ท านอง-ค าร้อง : พรพิรุณ
จังหวะ : สโลว์ มาร์ช
ผู้ขับร้อง : หมู่

ขอเดชะ ข้าฯ แต่องค์สภานายิกาฯ อันเหล่าข้าฯ พยาบาลสภากาชาดไทย
น้อมประณตแทบบาทบงส์ุด้วยดวงฤทัย ขอทูนเทิดพระคุณไว้เหนือเกล้าฯทุกพระองค์
ล้วนเกื้อการุณย์เลิศด้วยน้ าพระทัย ทวยราษฎร์ไซ้ซึ้งดวงจิตชีวิตไม่อับเฉา
ยามเจ็บไข้ได้อาศัยผ่อนคลายบรรเทา ทุกพระองค์ทรงช่วยแบ่งเบา
ปัดเป่าทุกข์ร้อนปวงชน

(น าเข้าทรีโอ) ขอกราบพระบาทพระราชินีนาถปิ่นจักรีนริมล

ข้าฯ ขอถวายค าปฏิญาณ ผองพยาบาลสภากาชาดไทยทั่วคน
จักกระท าหน้าที่แห่งตน ไม่แบ่งช้ันชน ทุกชาติเชื้อพร้อมเกื้อกูล
จักขออุทิศตนเยี่ยงแบบอย่าง ที่ได้ทรงวางแนวทางคุณธรรมเพียบพูน
จักผดุงเกียรติพยาบาลให้ไพบูลย์ ขอทูนเทิดเกียรติคุณองค์สภานายิกา ชโย ชโย
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