ประกาศงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
เรื่อง กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2551
* วันขึ้นทะเบียนเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ผานทาง website ของมหาวิทยาลัย
- วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม – วันจันทรที่ 21 กันยายน 2552
* วันถายภาพหมู ณ มหาวิทยาลัย
- วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
* วันฝกซอมยอย ณ มหาวิทยาลัย
- วันอังคารที่ 3 – วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
- บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก)
- บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรฯ
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552

- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552
- คณะวิทยาศาสตรประยุกต
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง
* วันฝกซอมใหญ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
- วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2552
* วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
- วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552

โปรดติดตามกําหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยละเอียด
(เพิ่มเติม) ตอไป ที่ website ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 เปนตนไป
- งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา http://regis.kmutnb.ac.th

ตารางกําหนดการถายภาพหมูบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เวลา
ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต
ตั้งแถว ถายภาพ
06.10 น. 07.00 น. ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขา
06.10 น. 07.10 น. มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
06.40 น. 07.20 น.. มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
06.40 น. 07.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร นานาชาติ สิรนิ ธร ไทย-เยอรมัน
07.00 น. 07.40 น. บัณฑิตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม TM TT TP TE TTM TTE TCT TTC CEM
07.00 น. 07.50 น. บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ทุกสาขา)
07.20 น. 08.00 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ทุกสาขา)
07.20 น. 08.10 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) PE Ch.E. ME AE CE
07.40 น. 08.20 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) EE IE MHE MATE InSE CprE
07.40 น. 08.30 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร (อส.บ.) PDT MHT IET
08.00 น. 08.40 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต
IC AT CS CSs FT
08.00 น. 08.50 น บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต
MA IMI IMIS AS ASs ASB BT ET
08.20 น. 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม MDET TDET MtET PoET MDT TDT .
08.20 น. 09.10 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม AmET RAET AMT IPT WdET WDT
08.40 น. 09.20 น บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม PnET PNT
08.40 น. 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม EnET EIT ETT ECT
09.00 น. 09.40 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม IPTM CvET IntD Cer.D FDT WoET
09.00 น. 09.50 น. บัณฑิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)
หมายเหตุ 1. กําหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอความรวมมือบัณฑิตทุกทานพรอมกันที่ ลานสวนปาลม
หนาอาคาร 40 ป สจพ. เวลา 06.00 น.
2. การแตงกายถายภาพหมู แตงกายเชนเดียวกับวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามระเบียบการแตงกาย
- บัณฑิตชาย ชุดราชปะแตน หรือชุดขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตปริญญาโท/เอก ทีไ่ มไดเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใสเสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรงสีน้ําเงิน
หรือสีกรมทา สวมครุยวิทยฐานะ

กําหนดการฝกซอมยอย
บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก)
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการเอางาน/ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
09.00 น.

09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรรับรองการฝกซอม
ตรวจสอบเลขที่นั่ง และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตร
รับรองการฝกซอม
- เริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

2. การฝกซอมยอยรวม ณ สถานที่ดังกลาวขางตน
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
15.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรรับรองการฝกซอม
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะประทับตราในบัตรรับรอง
การฝกซอมให พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการเอางาน/ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
09.00 น.

09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรรับรองการฝกซอม
ตรวจสอบเลขที่นั่ง และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตร
รับรองการฝกซอม
- เริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

2. การฝกซอมยอยรวม ณ สถานที่ดังกลาวขางตน
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
15.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรรับรองการฝกซอม
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะประทับตราในบัตรรับรอง
การฝกซอมให พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการเอางาน/ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
09.00 น.

09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรรับรองการฝกซอม
ตรวจสอบเลขที่นั่ง และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตร
รับรองการฝกซอม
- เริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

2. การฝกซอมยอยรวม ณ สถานที่ดังกลาวขางตน
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
15.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรรับรองการฝกซอม
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะประทับตราในบัตรรับรอง
การฝกซอมให พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการเอางาน/ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
09.00 น.

09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรรับรองการฝกซอม
ตรวจสอบเลขที่นั่ง และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตร
รับรองการฝกซอม
- เริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

2. การฝกซอมยอยรวม ณ สถานที่ดังกลาวขางตน
13.00 น.
13.30 น.
14.00 น.
15.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรรับรองการฝกซอม
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะประทับตราในบัตรรับรอง
การฝกซอมให พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมใหญ
วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
บัณฑิต มจพ. โปรดรับประทานอาหารใหอิ่มกอนเขาแถวรายงานตัว (เพราะตองอยูในหอประชุม
ประมาณ 8 – 9 ชั่วโมง)
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
16.30 น.

19.00 น.

บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะเขาแถวรายงานตัวตามลําดับหมายเลข
ในบัตรรับรองการฝกซอม ณ หอง EH 104
บัณฑิตเดินแถว เขานั่งประจําที่ในหองพิธีฯ
และเริ่มการฝกซอมเดินบนเวที
ฟงคําชี้แจงจากประธานฝายจัดการดานบัณฑิต
ฝกซอมครั้งที่ 1 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน
ฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน
เมื่อเดินลงจากเวทีบัณฑิตจะตองยื่นบัตรใหกรรมการประทับตรารับรองการฝกซอมใหญทุกคน
บัณฑิตกรอกแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการรับปริญญา
เสร็จสิ้นการฝกซอม เดินแถวออกจากหองพิธี

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- บัณฑิตควรใชรถสาธารณะในวันฝกซอมใหญ และวันพิธี
- บัณฑิตที่นํารถยนตสวนตัวมา โปรดระมัดระวังการถูกโจรกรรม
ทรัพยสินภายในรถ

กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

บัณฑิต มจพ. โปรดรับประทานอาหารใหอิ่มกอนเขาแถวรายงานตัว (เพราะตองอยูในหอประชุม
ประมาณ 8 – 9 ชั่วโมง)
10.00 น.

12.00 น.
18.30 น.

- บัณฑิตเขาแถว รายงานตัวตามลําดับหมายเลขในบัตรรับรองการฝกซอม
พรอมทั้งแสดงบัตรรับรองการฝกซอม ณ หอง EH 104 บัณฑิตที่มาไมทัน
ตามกําหนดเวลาจะไมอนุญาตใหบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- กรรมการเก็บบัตรรับรองการฝกซอม ตรวจสอบเครื่องแตงกาย และสิ่งของตาง ๆ
ที่ระบุไวในขอหาม
- บัณฑิตรอในแถวดวยความสงบ
- บัณฑิตเดินแถวเขาในหอประชุมหองพิธี โดยเดินผานซุมตรวจความเรียบรอย
ของคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- บัณฑิตควรใชรถสาธารณะในวันฝกซอมใหญ และวันพิธี
- บัณฑิตที่นํารถยนตสวนตัวมา โปรดระมัดระวังการถูกโจรกรรม
ทรัพยสินภายในรถ

