ลักษณะของแหวนรุ่น

การสั่งซื้อแหวนรุ่น

เข็มตรามหาวิทยาลัยและเข็มวิทยฐานะ

แหวนเงินรมดำ�

แบบหัวตัด ไม่ประดับพลอย

เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
มีลักษณะและขนาดเดียวกับเข็มตรา
มหาวิทยาลัย แต่ด้านหลังเป็นแผ่นเรียบ
จารึกเลขประจำ�ตวั น กั ศึกษา ชือ่ -ชือ่ ส กุล
อักษรย่อปริญญา และปีการศึกษาที่ได้
รับปริญญา

เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ทำ�ด้วยโลหะชุบทอง
สูง 6 เซนติเมตร สำ�หรับ
ติ ด บ นสำ � รดใ นว งกลม
ทั้ง 2 ข้าง ของหน้าอก
ครุยวิทยฐานะ

แบบหัววงรี  ประดับพลอย

แหวนทองคำ�

รายละเอียดของราคาแหวนรุ่นและ
การสั่งซื้อ โปรดดูในใบแจ้งความจำ�นง
การสั่งซื้อสิ่งของงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ปีก ารศึกษา 2561

เข็มว ิทยฐานะ

เข็มต รามหาวิทยาลัย

ความแตกต่างระหว่าง
ครุยบัณฑิต  ครุยม หาบัณฑิต  และครุยดุษฎีบัณฑิต

แบบหัวตัด ไม่ประดับพลอย
แบบหัววงรี  ประดับพลอย
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดท�ำแหวนรุ่น2 ชนิด คือ
แหวนเงินรมด�ำและแหวนทองค�ำ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 1. แบบหัวตัด
ไม่ประดับพลอย หน้าเล็กและหน้าใหญ่ 2. แบบหวั วงรีประดับพลอย
หน้าเล็กและหน้าใหญ่

ครุยบัณฑิต ครุยม หาบัณฑิต และครุยดุษฎีบัณฑิต มีล ักษณะคล้ายกัน จะแตกต่างกันเล็กน ้อย ดังนี้

แหวนเงินร มดำ�หัววงรีป ระดับพ
 ลอย มีพ
 ลอยให้เลือก 3 สี คือ
สีแดง สีนํ้าเงิน และสีเขียว
เฉพาะแหวนรุ่นทองคำ� แบบหัววงรีป ระดับพลอย มีพ ลอยให้เลือก
หลากสี ได้แก่ สีนํ้าเงิน และสีประจำ�วันเกิด (7 สี)

ครุยบัณฑิต

ครุยมหาบัณฑิต

     ครุยดุษฎีบัณฑิต

มีว งกลมขา้ งละ 1 วง มีเข็มต รา
มหาวิทยาลัย ติดบนสำ�รดในวงกลม
ทั้งส องข้างของหน้าอก

มีว งกลมข้างละ 2 วง มีเข็มตรา
มหาวิ ท ยาลั ย ติ ด บ นสำ � รดใ นว งกลม
วงบนทั้งสองข้างของหน้าอก

มีวงกลมข้างละ 3 วง มีเข็มต รา
ม หาวิ ท ยาลั ย ติ ด บ นสำ � รดใ นว งกลม
วงที่สองทั้งส องข้างของหน้าอก

โอกาสและเงื่อนไขในการใช้เข็มวิทยฐานะ ❧ ❧
สีแดง

สีเหลือง

สีชมพู

สีเขียว

สีแสด

สีฟ้า

สีม่วง

วิธีวัดขนาดแหวนรุ่น
ดังนี้

วิธวี ดั ขนาดแหวนรนุ่ สามารถท�ำได้หลายวธิ ี

1. ให้นำ�แหวนของผู้ส่ังซื้อวางทาบลงบน
วงกลมหรือ
2. สามารถเจาะรูวงกลมแล้วสวมกับนิ้ว
ของผสู้ ง่ั ซือ้ เพือ่ จะได้ท ราบขนาดแหวนทีต่ อ้ งการหรือ
3. สามารถไปวัดขนาดแหวนได้ท่รี ้านทอง
ใกล้บา้ น
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ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิร าช มีส ิทธิ์
ประดับเข็มวิทยฐานะนอกเสื้อเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย
ทีส่ ุภาพได้ในโอกาสอันส มควร
ผู้ทไี่ด้รับปริญญาตั้งแต่ชั้นบัณฑิตขึ้นไป หรือป ระกาศนียบัตร
ชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ให้ประดับเข็ม
วิทยฐานะนอกเสื้อข้างซ้าย
ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธ รรมาธิร าช ให้ป ระดับเข็มวิทยฐานะนอกเสื้อข้างขวา
หรือทกี่ ระเป๋าเสื้อข ้างขวาของเครื่องแบบ
ในกรณีผู้มสี ิทธิป์ ระดับเข็มว ิทยฐานะประพฤติชั่ว ทำ�ให้เป็นที่
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยม ีอำ�นาจห้ามผู้นั้นประดับ
เข็มว ิทยฐานะได้

การสั่งซื้อเข็มวิทยฐานะและการจัดส่งเข็มวิทยฐานะ
ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สั่งซื้อ ❧ ❧
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบ ัณฑิต ที่สั่งซื้อเข็มวิทยฐานะ
ขอให้เขียนค�ำน�ำหน้าชื่อ ชื่อ-ชื่อสกุล ในใบสั่งซื้อเข็มวิทยฐานะ
ด้วยตัวบรรจงชัดเจน เพื่อจารึกลงเข็มวิทยฐานะต่อไป

ดำ�เนินการโดย
สมาคมสโุ ขทัยธรรมาธิราช
เลขท่ี 9/9 หมูท่ ่ี 9 อาคารสโุ ขสโมสร ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช
ตำ�บลบางพดู อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2504 7797, 0 2503 3619, 0 2503 3708
www.stastou.org  E-mail: sta_stou@hotmail.com

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สีผมต้องเป็นสีดำ�หรือสีตามธรรมชาติ ตัดสั้นรองทรง ห้ามทำ�สีผมและไฮไลท์
ห้ามสวมวิกผม ห้ามไว้หนวดเครา (ต้องโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย)
ห้ามติดเครื่องประดับบนศีรษะ และห้ามแต่งทรงผมแฟชั่น

บัณฑิตชาย
สวมครุยตามแบบและสีที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ติดเข็มตรามหาวิทยาลัย บนสำ�รดในวงกลม
ทั้ง 2 ข้างของหน้าอกครุยวิทยฐานะ

ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว หน่วยงานเอกชน
และอาชีพทั่วไป ให้สวมชุดพระราชทาน
เสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาว กระดุมปั๊ม
ผ้าสีขาว กางเกงขายาวสีขาว

ตัดเล็บสั้น ห้ามใส่
เครื่องประดับทุกชนิด

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้มีสิทธิสวมชุดเครื่องแบบปกติขาวให้สวม
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ประดับเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง

กางเกงต้องเป็นทรง
กระบอก ห้ามเอวตํ่า

สวมถุงเท้าสีดำ�ล้วนเท่านั้น ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ� ไม่มีโลหะ ไม่มีลวดลาย
ห้ามหนังแก้ว ห้ามปลายแหลม

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตหญิง
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้มีสิทธิสวมชุดเครื่องแบบปกติขาวให้สวม
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ประดับเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้อง

ทรงผมบัณฑิตหญิง ต้องเก็บรวบผมให้เรียบร้อย สีผมต้องเป็นสีดำ�หรือ
สีตามธรรมชาติ ห้ามทำ�สีผมและไฮไลท์ ห้ามสวมวิกผม ห้ามติดเครื่องประดับบนศีรษะ
ห้ามติดขนตาปลอมแฟชั่น ห้ามใส่ต่างหู ห้ามใส่คอนแทคเลนส์สี/บิ๊กอาย
ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว หน่วยงานเอกชน และอาชีพ
ทั่วไป ให้สวมชุดพระราชทาน เสื้อพระราชทานแขนยาว
สีขาว กระดุมปั๊มผ้าสีขาว กระโปรงสีขาว

ตัดเล็บสั้น ห้ามทาสี
เล็บ ห้ามใส่เครื่อง
ประดับทุกชนิด

สวมถุงน่องไนล่อนสีเนื้อเต็มตัว สวมรองเท้าคัชชูหนังสีดำ�
ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ห้ามหนังแก้ว ห้ามปลายแหลม
ห้ามส้นแหลม ส้นรองเท้าไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้วครึ่ง

กระโปรงสีขาว
ทรงเอ ไม่มีการ
ผ่าข้างหรือผ่า
หลัง ความยาว
คลุมเข่า

สวมครุยตามแบบและสีที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนด ติดเข็มตรามหาวิทยาลัย
บนสำ�รดในวงกลมทั้ง 2 ข้าง
ของหน้าอกครุยวิทยฐานะ

