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ประกาศคณะกรรมการฝายจััดการดานบััณฑิิต มจธ. สจล. และ มจพ.

สําเนาพระราโชวาท ประจําปการศึึกษา 2562

 - สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกลาเจาคุุณทหารลาดกระบััง

 - มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกลาธนบุุรีี

 - มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกลาพระนครเหนืือ

กําหนดการเสด็็จพระราชดําเนิินฯ และพิิธีีการ

 - วัันพุธที่ 4 มกราาคม 2566 (สจล.)

 - วัันพฤหััสบดีที่ 5 มกราคม 2566 (มจพ.)

 - วัันศุกรที่ 6 มกราาคม 2566 (มจธ.)

ขอควรปฏิิบััติิสําหรัับบััณฑิิต 3 พระจอมเกลา

 - ขอแนะนําและขอควรทราบ

 - ขอปฏิิบััติิและขอหามสําหรัับบััณฑิิต

 - ระเบีียบการแตงกายของบััณฑิิต

 - รููปแบบการเขารัับพระราชทานปริิญญาบััตร

ขอมููลสําหรัับบััณฑิิต สถาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุุณทหารลาดกระบัง

 - กําหนดการถายภาพหมูบััณฑิิต

 - กําหนดการฝกซอมยอย

 - กําหนดการฝกซอมใหญ

 - กําหนดการวัันพระราชทานปริิญญาบััตร

 - ลําดัับการขึ้นรัับพระราชทานปริิญญาบััตร

ขอมููลสําหรัับบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 - กําหนดการถายภาพหมูบััณฑิิต

 - กําหนดการฝกซอมยอยบััณฑิิต

 - กําหนดการฝกซอมใหญ

 - กําหนดการวัันพระราชทานปริิญญาบััตร

 - ลําดัับการขึ้นรัับพระราชทานปริิญญาบััตร

ขอมููลสําหรัับบััณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุุรี

 - กําหนดการถายภาพหมูบััณฑิิต

 - กําหนดการฝกซอมยอย

 - กําหนดการฝกซอมใหญ

 - กําหนดการวัันพระราชทานปริิญญาบััตร

 - ลําดับการขึ้นรัับพระราชทานปริิญญาบััตร
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แผนผัังแสดงพื้นที่จััดงาน BITEC

 - แผนผัังการใชพื้นที่

 - แผนผัังหองพิิธีี มจพ.

 - แผนผัังหองพิิธีี มจธ.

 - แผนผัังแสดงเสนทางเดิินบััณฑิิต

แผนผัังแสดงพื้นที่จััดงาน สจล.

 - แผนผัังหองพิิธีี สจล.

 - ตําแหนงจุุดเดิินของบััณฑิิตบนเวที

 - แผนผังพื้นที่โหลดบัณฑิต

 - แผนผังการโหลดบัณฑิต 

บทเพลงประจําสถาบััน/มหาวิิทยาลััย

 - สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกลา

 - ลููกพระจอม

 - พระจอมเกลาธนบุุรีี

 - อาลััยลาดกระบััง

 - มารชพระจอมเกลาลาดกระบััง

 - มารชพระจอมเกลาพระนครเหนืือ

 - ชาวสวนปาลม

คําปฏิิญาณของบััณฑิิต มจธ. สจล. มจพ.

การประกันอุุบัติเหตุุบััณฑิต

สารบัญ
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ประกาศ คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบณัฑิต
สจล. มจธ. และ มจพ.

เรื่อง พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔)
-------------------------------

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร ับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทน
พระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งสิ้น 
๓ วัน คือ วันพุธที ่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.
วันพฤหัสบดีที ่ ๕ และวันศุกร์ที ่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการดา้นบัณฑิต สจล. มจธ. และ มจพ. ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นสมควร
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อแนะนำข้อควรทราบ ข้อปฏิบัติ และข้อห้าม
ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดขึ้นภายใต้ความถูกต้องทางกฎหมายและจารีตประเพณี รวมถึงมาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรทราบ และถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดชื่อเสียงและเกียรติภูมิอันดียิ่งต่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน
บัณฑิตทุกคนต้องศึกษาและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ตลอดจนตรงต่อเวลาที่นัดหมาย

ดังนั้น หากเกิดปัญหาในภายหลัง อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตนตามที่ระบุไว้ หรือในกรณีมีการกล่าวอ้างว่า
ไม่ทราบ ไม่เข้าใจ เข้าใจผิด รวมถึงการไม่ตรงต่อเวลา หรืออื่น ๆ คณะกรรมการฯ ไม่สามารถรับฟังข้อกล่าวอ้าง
ใด ๆ ได้ บัณฑิตจะหมดสิทธ์ิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที

จึงแจ้งมาเพื่อให้บัณฑิตทุกท่านทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร)
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบณัฑิต

สจล. มจธ. และ มจพ.
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 (ร่าง) 
กำหนดการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 
วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

....................................... 
 

เวลา .......... น. - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม  ไปยังสถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง 

เวลา .......... น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

            (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - นายกสภาสถาบัน รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการสภาสถาบัน รักษาการแทน 

รองอธิการบดี  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง 
 - ทรงฉลองพระองค์ครุย 
 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม 
           (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 
 - ทรงคม 
 - เสด็จไปประทับพระราชอาสน์ 
 - ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 

ถวายสูจิบัตร 
 - นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กราบบังคมทูล 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลเบิกรักษาการแทนอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 - รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ (จำนวน  ๔ 
ราย) 
     -  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
        สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
     -  ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
        สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 
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       -  ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     -  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
        สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ตามลำดับ) 

           (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร (จำนวน  ๙๗๑  ราย) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ) 

           (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
 - เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง 
 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ  (ประมาณ ๑๐ นาที) 
 - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม 
 - ประทับพระราชอาสน์ 
 - รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์  กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จ

การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน ๙๔๒ ราย) 

 - 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ) 
         (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - 
- 

เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง 
ประทับพักพระราชอิริยาบถ  (ประมาณ ๑๐ นาที) 

 - 
-  

เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม 
ประทับพระราชอาสน์ 

 - คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน ๘๘๖ ราย) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ) 

 - เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง 
 - ประทับพักเสวยพระกระยาหาร 
 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
 - ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย 
 - 

 
เสวยพระกระยาหารกลางวัน  
         (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดถวาย)     
 
                                       
 

-๓- 
 

 - 
-  

เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าหอประชุม 
ประทับพระราชอาสน์ 

 - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน ๘๕๔ ราย) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ) 
         (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตท่ีได้รับ 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  เข้ารับพระราชทานเหรียญทอง    
         (จำนวน ๓๙ ราย) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเหรียญทองแก่บัณฑิตทีไ่ด้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง 
(ตามลำดับ)        
         (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

 - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำปฏิญาณ 
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานพระราโชวาท 
           (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ 
 - เสด็จออกจากหอประชุม  
           (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
 - เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระท่ีนั่ง 
           (วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จพระราชดำเนินกลับ 
                การแต่งกาย : แต่งเครื่องแบบปกติขาว 
             
 

  
---------------------------------- 
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(รา่ง) 
กาํหนดการ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ให ้

สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟ้ามหาจกัรสีรินิธร 
มหาวชริาลงกรณวรราชภกัด ีสริกิจิการณีิพรียพฒัน รฐัสมีาคณุากรปิยชาต ิสยามบรมราชกุมาร ี

เสดจ็พระราชดาํเนินแทนพระองคไ์ปพระราชทานปรญิญาบตัร  
แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  ประจาํปีการศกึษา 

๒๕๖๓ 
ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค เขตบางนา 

วนัพฤหสับด ีที\ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
.......................... 

 
เวลา ........... น. - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

เสดจ็พระราชดาํเนินโดยรถยนตพ์ระที\นั \งจากวงัสระปทุม ไปยงัศนูยนิ์ทรรศการและ 
การประชมุไบเทค เขตบางนา 

เวลา ........... น. - รถยนตพ์ระที\นั \งถงึศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค เขตบางนา 
            (วงดุรยิางคบ์รรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี 
 - อุปนายกสภามหาวทิยาลยั อธกิารบด ีกรรมการสภามหาวทิยาลยั รองอธกิารบด ี

ผูช้่วยอธกิารบด ีคณบด ีและผูอ้ํานวยการสาํนกั/สถาบนัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ เฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

 - เสดจ็ ฯ ขึbนชั bน ๒ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ ไปยงัหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - ทรงฉลองพระองคค์รยุ 
 - ทรงลงพระนามาภไิธยในสมุดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
 - เสดจ็ ฯ ออกจากหอ้งรบัรอง (MR222)  
 - เสดจ็ ฯ ลงชั bน ๑ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ เขา้หอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร  
           (ดนตรบีรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี 
 - ทรงจุดธปูเทยีนเครื\องนมสัการบชูาพระรตันตรยั 
 - ทรงคม 
 - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

เสดจ็ฯ ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแดพ่ระสงฆผ์ูส้าํเรจ็การศกึษา (จาํนวน ๑ รปู) 
 -          (ขณะนีb พระสงฆเ์จรญิชยัมงคลคาถา) 
 - ประทบัพระราชอาสน์ 
 - ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เขา้เฝ้าฯ  

ทลูเกลา้ฯ ถวายสจูบิตัร 
 - อุปนายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบบงัคมทูล

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี            พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 - อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
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กราบบงัคมทลูเบกิคณบด ีและผูแ้ทนคณะต่าง ๆ 
 - ผูแ้ทนคณบดบีณัฑติวทิยาลยั กราบบงัคมทลูเบกิผูส้าํเรจ็การศกึษาจาก 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
(จาํนวน ๘๘๘ ราย) 

 - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา (ตามลาํดบั) 

           (ขณะนีb พระสงฆเ์จรญิชยัมงคลคาถา) 
 - เสดจ็ออกจากหอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   
 - เสดจ็ ฯ ขึbนชั bน ๒ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ ไปยงัหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - ประทบัพกัพระราชอริยิาบถ (ประมาณ  ๑๐ นาท)ี 
 - เสดจ็ ฯ ออกจากหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - เสดจ็ ฯ ลงชั bน ๑ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ เขา้หอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
 - ประทบัพระราชอาสน์ ณ ที\เดมิ 
 - ผูแ้ทนคณบดวีทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม กราบบงัคมทลูเบกิผูส้าํเรจ็การศกึษา 

จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือเขา้รบัพระราชทานปรญิญา
บตัร 
(จาํนวน ๘๘๕ ราย) 

 - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา (ตามลาํดบั) 

           (ขณะนีb พระสงฆเ์จรญิชยัมงคลคาถา) 
 - เสดจ็ออกจากหอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   
 - เสดจ็ ฯ ขึbนชั bน ๒ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ ไปยงัหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - ประทบัพกัพระราชอริยิาบถ (ประมาณ  ๑๐ นาท)ี 
 - เสดจ็ ฯ ออกจากหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - เสดจ็ ฯ ลงชั bน ๑ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ เขา้หอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
 - ประทบัพระราชอาสน์ ณ ที\เดมิ 
 - ผูแ้ทนคณบดคีณะบรหิารธุรกจิ กราบบงัคมทลูเบกิผูส้าํเรจ็การศกึษา 

จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือเขา้รบัพระราชทานปรญิญา
บตัร 
(จาํนวน mno ราย) 

  สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา (ตามลาํดบั) 

           (ขณะนีb พระสงฆเ์จรญิชยัมงคลคาถา) 
 - ผูไ้ดร้บัพระราชทานปรญิญาบตัรกลา่วคาํปฏญิาณ 
 - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

พระราชทานพระราโชวาท 
           (จบพระราโชวาท/ดนตรบีรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี 
 - เสดจ็ ฯ ไปทรงคมที\หน้าเครื\องนมสัการ 
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 - เสดจ็ ฯ ขึbนชั bน ๒ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ ไปยงัหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - ทรงเปลืbองฉลองพระองคค์รยุ 
 - ประทบัพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย                        
 - เสวยพระกระยาหารกลางวนั 

        (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จดัถวาย) 
 - สมควรแก่เวลา 
 - ทรงฉลองพระองคค์รยุ 
เวลา ............ น. - เสดจ็ ฯ ออกจากหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - เสดจ็ ฯ ลงชั bน ๑ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ เขา้หอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
           (ดนตรบีรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี 
 - ทรงจุดธปูเทยีนเครื\องนมสัการบชูาพระรตันตรยั 
 - ทรงคม 
 - ประทบัพระราชอาสน์ ณ ที\เดมิ 
 
 
 

- คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์กราบบงัคมทลูเบกิผูส้าํเรจ็การศกึษา 
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือเขา้รบัพระราชทานปรญิญา
บตัร 
(จาํนวน ๙๒๖ ราย) 

 - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา (ตามลาํดบั) 

           (ขณะนีb พระสงฆเ์จรญิชยัมงคลคาถา) 
 - เสดจ็ออกจากหอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   
 - เสดจ็ ฯ ขึbนชั bน ๒ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ ไปยงัหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - ประทบัพกัพระราชอริยิาบถ (ประมาณ  ๑๐ นาท)ี 
 - เสดจ็ ฯ ออกจากหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - เสดจ็ ฯ ลงชั bน ๑ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ เขา้หอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
 - ประทบัพระราชอาสน์ ณ ที\เดมิ 
 - ผูแ้ทนคณบดคีณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์กราบบงัคมทลูเบกิผูส้าํเรจ็การศกึษา 

จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือเขา้รบัพระราชทานปรญิญา
บตัร 
(จาํนวน ๑,๐๙๑ ราย) 

 - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา (ตามลาํดบั) 

           (ขณะนีb พระสงฆเ์จรญิชยัมงคลคาถา) 
 - ผูไ้ดร้บัพระราชทานปรญิญาบตัรกลา่วคาํปฏญิาณ 
 - สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

พระราชทานพระราโชวาท 
           (จบพระราโชวาท/ดนตรบีรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี 
 - เสดจ็ ฯ ไปทรงคมที\หน้าเครื\องนมสัการ 

- 4 - 
 
 - เสดจ็ออกจากหอ้งพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   
         (ดนตรบีรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี 
 - เสดจ็ ฯ ขึbนชั bน ๒ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ ไปยงัหอ้งรบัรอง (MR222) 
 - ทรงเปลืbองฉลองพระองคค์รยุ 
 - เสดจ็ ฯ ลงชั bน ๑ โดยลฟิต ์
 - เสดจ็ ฯ ไปประทบัรถยนตพ์ระที\นั \ง 
            (วงดุรยิางคบ์รรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม)ี 
 - เสดจ็พระราชดาํเนินกลบั 
  การแต่งกาย  แต่งเครื\องแบบปกตขิาว 
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(ร#าง) 

พระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู#หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล2า ฯ ให2 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ2า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ2าฟIามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปNยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคQไปพระราชทานปริญญาบัตร  

แก#ผู2สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี 

ประจำปWการศึกษา ๒๕๖๓ 

ณ ศูนยQนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา 

วันศุกรQท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

.......................... 

 

เวลา ........... น. - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ2า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนตQพระท่ีน่ังจากวังสระปทุม ไปยังศูนยQนิทรรศการและ    

การประชุมไบเทค เขตบางนา 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - รถยนตQพระท่ีน่ังถึงศูนยQนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา 

            (วงดุริยางคQบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

รองอธิการบดี ผู2ช#วยอธิการบดี คณบดี และผู2อำนวยการสำนัก/สถาบันของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี เฝIา ฯ รับเสด็จ 

 - เสด็จ ฯ ข้ึนช้ัน ๒ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ ไปยังห2องรับรอง (MR222) 

 - ทรงฉลองพระองคQครุย 

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี 

 - เสด็จ ฯ ออกจากห2องรับรอง (MR222)  

 - เสด็จ ฯ ลงช้ัน ๑ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ เข2าห2องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

           (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 

 - ทรงคม 

 - ประทับพระราชอาสนQ  

 - ผู2แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี เข2าเฝIา ฯ ทูลเกล2า ฯ ถวายสูจิบัตร 

 - นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี กราบบังคมทูล 

สำนึกในพระมหากรุณาธิค ุณ และกราบบังคมทูลเบิก ร ักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี 

- ๒ - 

 - รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี กราบบังคมทูลเบิก

คณบดี และผู2แทนคณะต#างๆ  

 - ผู2แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรQ กราบบังคมทูลเบิกผู2สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี เข2ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

(จำนวน ๙๐๐ ราย) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ2า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานปริญญาบัตรแก#ผู2สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ) 

           (ขณะน้ี พระสงฆQเจริญชัยมงคลคาถา) 

 - เสด็จออกจากห2องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

 - เสด็จ ฯ ข้ึนช้ัน ๒ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ ไปยังห2องรับรอง (MR222) 

 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ  ๑๐ นาที) 

 - เสด็จ ฯ ออกจากห2องรับรอง (MR222) 

 - เสด็จ ฯ ลงช้ัน ๑ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ เข2าห2องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 - ประทับพระราชอาสนQ ณ ท่ีเดิม 

 - ผู2แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรQ กราบบังคมทูลเบิกผู2สำเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุร ี เข 2าร ับพระราชทาน      

ปริญญาบัตร (จำนวน ๙๐๐ ราย) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ2า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานปริญญาบัตรแก#ผู2สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ) 

           (ขณะน้ี พระสงฆQเจริญชัยมงคลคาถา) 

 - เสด็จออกจากห2องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

 - เสด็จ ฯ ข้ึนช้ัน ๒ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ ไปยังห2องรับรอง (MR222) 

 - ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ  ๑๐ นาที) 

 - เสด็จ ฯ ออกจากห2องรับรอง (MR222) 

 - เสด็จ ฯ ลงช้ัน ๑ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ เข2าห2องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 - ประทับพระราชอาสนQ ณ ท่ีเดิม 

 - ผู2แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรQ กราบบังคมทูลเบิกผู2สำเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุร ี เข 2าร ับพระราชทาน      

ปริญญาบัตร (จำนวน ๙๐๐ ราย) 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ2า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานปริญญาบัตรแก#ผู2สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ) 

           (ขณะน้ี พระสงฆQเจริญชัยมงคลคาถา) 

 - ผู2ได2รับพระราชทานปริญญาบัตรกล#าวคำปฏิญาณ 
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- ๒ - 

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ2า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานพระราโชวาท 

                               (จบพระราโชวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - เสด็จ ฯ ไปทรงคมท่ีหน2าเคร่ืองนมัสการ 

 - เสด็จออกจากห2องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

         (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - เสด็จ ฯ ข้ึนช้ัน ๒ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ ไปยังห2องรับรอง (MR222) 

 - ทรงเปล้ืองฉลองพระองคQครุย 

 - ประทับพระราชอาสนQ ณ โตoะเสวย                        

 - เสวยพระกระยาหารกลางวัน  

         (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี จัดถวาย) 

 - เสด็จ ฯ ลงช้ัน ๑ โดยลิฟตQ 

 - เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนตQพระท่ีน่ัง 

           (วงดุริยางคQบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 - เสด็จพระราชดำเนินกลับ 

  

การแต#งกาย  แต#งเคร่ืองแบบปกติขาว 

 

                 ---------------------------------------- 
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• ขอแนะนำ และขอควรทราบ

• ขอปฏิบัติและขอหามสำ หรับบัณฑิต

• ระเบียบการแตงกายของบัณฑิต

• รูปแบบการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข อควรปฏิ บั ติ สํ  าหรั บบั ณฑิ ต
3 พระจอมเกล า
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1. ลําดับสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

 1.1 สจล. วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

 1.2 มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

 1.3 มจธ. วันศุกรที่ 6 มกราคม 2566

2. การฝกซอม

 2.1 คณะกรรมการฝายจัดการดานบัณฑิต มจธ. สจล. และ มจพ. ถือวาการฝกซอมยอย ณ สถาบัน/มหาวิทยาลัย และ

การฝกซอมใหญที่สถาบัน/ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค มีความสําคัญมาก และเปนสิ่งที่จําเปนสูงสุดสําหรับบัณฑิต

ที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้นบัณฑิตที่ไมเขาฝกซอม ไมวาครั้งหนึ่งครั้งใดตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยกําหนด     

คณะกรรมการฯ ไมอนุญาตใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ

 2.2 ในวันฝกซอมยอย ณ สถาบัน/มหาวิทยาลัย บัณฑิตจะไดรับบัตรประจําตัวบัณฑิต คนละ 1 ฉบับเทานั้น (วิธีการ

ดําเนินการขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ แตละแหง)

 2.3 บัตรประจําตัวบัณฑิต มีความสําคัญมากตอบัณฑิตทุกคน เพราะเม่ือผานการฝกซอมแตละคร้ัง กรรมการฯ จะบันทึก

ขอมูลให ฉะน้ันบัณฑิตคนใดท่ีถือบัตรประจําตัวบัณฑิตท่ียังไมไดบันทึกขอมูล กรรมการฯ จะถือวาบัณฑิตไมผานการฝกซอม จึงไมมี

สิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที

 2.4 หมายเลขในบัตรประจําตัวบัณฑิต คือลําดับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตแตละแหง หมายเลขนี้

จะไมซํากัน และบัณฑิตไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือใชของผูอื่นได ดังนั้นบัณฑิตตองพกติดตัวและเก็บ รักษาไวใหดี อยาทําชํารุด 

ทําหาย หรือลืมพกติดตัวอยางเด็ดขาด

 2.5 ในการฝกซอมยอยและฝกซอมใหญบัณฑิตทุกคนตองเขารับฝกซอมตามขั้นตอนจนกวาพิธีฯ ตาง ๆ จะเสร็จสิ้นลง 

อีกทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการ ซึ่งคณะกรรมการฝายจัดการดานบัณฑิต เปนผูกําหนด โดยบัณฑิตแตละแหงสามารถ

ดูรายละเอียดการฝกซอมยอยและรายละเอียดการฝกซอมใหญ ไดในหนังสือคูมือฯ และในสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ที่สถาบัน/

มหาวิทยาลัยไดจัดทําไวไดดวย

3. การรับพระราชทานปริญญาบัตร

 3.1 ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนตองรายงานตัวตอคณะกรรมการฝายจัดการดานบัณฑิตของแตละแหง 

ตามสถานที่ที่ระบุไว และตามวันเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด โดยแสดงบัตรประจําตัวที่ติดรูปถายของตนซึ่งสวนราชการออก

ให พรอมกับบัตรประจําตัวบัณฑิตตอคณะกรรมการฯ ดังกลาว บัณฑิตที่ไมมีบัตรประจําตัวบัณฑิต หรือมีบัตรประจําตัวบัณฑิต     

แตไมมีการบันทึกขอมูลผานการฝกซอม จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ

 3.2 บัณฑิตตองปฏิบัติตัวอยางเครงครัด ตามขอหาม ขอปฏิบัติ  ระเบียบการแตงกาย และ การรับพระราชทานปริญญาบัตร

 3.3 เม่ือเขาหองพิธีฯ แลว บัณฑิตตองเขาน่ังประจําท่ีของตนโดยเร็ว ไมสงเสียงดัง ไมลุกเดินพลุกพลาน ไมสลับท่ีกับเพ่ือน 

และไมออกนอกหองพิธีฯ โดยพลการกอนสิ้นสุดพิธีฯ เปนอันขาด กรณี มีเหตุสวนตัวเกิดขึ้นอยางฉุกเฉิน ตองการความชวย

เหลือ ใหบอกเพื่อนขางเคียงทันที เพื่อพยายามติดตอกรรมการทานใดก็ไดที่อยูใกลที่สุดใหชวยเหลือ

 3.4 บัณฑิตทุกคนตองสํารวมทั้งใจและกายตลอดพิธีฯ เพราะเปนครั้งหนึ่งหรือ อาจจะเปน ครั้งเดียวในชีวิต



ขอแนะนำ และขอควรทราบ

1. ตองตรงตอเวลา ตามกําหนดการที่แจงใหทราบทั้งวันฝกซอมยอย ที่สถาบัน/มหาวิทยาลัย วันฝกซอมใหญ และวันพระราช

ทานปริญญาบัตร ณ สจล. หรือศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

2. เมื่อยุติการถายภาพในวันพระราชทานปริญญาบัตรแลว บัณฑิตตองตรวจสอบเครื่องแตงกายใหถูกตองเรียบรอย  เตรียมรับ   

ประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ และไมเสาะทอง เขาหองนําทําธุระสวนตัวใหเสร็จ ใครมีโรคประจําตัวควรรับประทานยา

ปองกันใหครบถวน สวนใครที่เจ็บปวยฉับพลันใหรีบไปพบหนวยพยาบาลโดยเร็วที่สุด และตองรีบแจงตอกรรมการฝายจัดการ

ดานบัณฑิตใหทราบดวย เพื่อที่จะไดชวยเหลือบัณฑิตใหเขาพิธีฯ โดยราบรื่นและปองกันเหตุสุดวิสัยบนเวที

3. การเขาแถวรายงานตัว ใหเขาแถวรายงานตัวตามลําดับคณะ และตามหมายเลขใหถูกตอง โดยอยูในอาการสํารวม รักษามารยาท 

ที่สุภาพ และไมสงเสียงดัง อันเปนคุณสมบัติที่ดีงามซึ่งบัณฑิตพึงกระทํา

4. ใหรายงานตัวโดยการบันทึกขอมูล พรอมแสดงบัตรประจําตัวบัณฑิตตอกรรมการฯ

5. กอนที่บัณฑิตเขานั่งประจําที่ในหอประชุม จะตองเดินผานซุมตรวจโลหะและของตองหาม ดังนั้นเมื่อเกิดสัญญาณเสียงดังขึ้น

กับบัณฑิตคนใด กรรมการฯ ในสวนของ ศรภ. (ประจํากรมราชองครักษ) และของสถาบัน/มหาวิทยาลัยจําเปนตองขอตรวจสอบ

บัณฑิตผูน้ันโดยละเอียด และกรณีตรวจพบส่ิงของตองหาม กรรมการฯ ตองยึดไว ฉะน้ันส่ิงของตอไปน้ีถือวาเปนส่ิงของตองหาม 

หามพกติดตัวและหามนําเขาหองพิธีฯ โดยเด็ดขาด คือ

 5.1 โลหะทุกชนิด ปากกา ดินสอ ยกเวน กุญแจบานและกุญแจรถ (1 ดอกเทานั้น) ซึ่งบัณฑิตตองถือไวในมือ เพื่อแสดง 

      ใหกรรมการฯ เห็นในขณะเดินผานซุมตรวจโลหะ

 5.2 กลองถายภาพทุกชนิด และทุกขนาด

 5.3 กระเปา ถุงผา ถุงกระดาษ ทั้งประเภทสะพาย หนีบ และถือ

 5.4 บุหรี่ ไปน และอุปกรณการจุดไฟทุกชนิด

 5.5 เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

 5.6 นาิกาขอมือทุกชนิด

 5.7 เครื่องประดับทุกชนิด

 5.8 กระดาษบันทึก กระดาษทิชชู และกระดาษอื่น ๆ ทุกชนิด

 5.9 แวนตากันแดด และแวนตาใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเวน แวนสายตา กรณีที่แวนสายตาเปนสีชา ตองแจงตอกรรมการฯ

      ใหทราบดวย

ขอปฏิบัติและขอหามสำ หรับบัณฑิต
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6. ตองแตงกายตามระเบียบอยางเครงครัด เชน

 6.1 หามใสวิกผม และผมปลอมทุกรูปแบบ

 6.2 หามทําสีผมที่ไมใชสีธรรมชาติของคนเอเชีย และหามฉีดสเปรยหรือทําไฮไลทสีที่ผมทุกสี

 6.3 หามทาเล็บมือ หามติดเล็บปลอม และหามไวเล็บยาว

 6.4 บัณฑิตชายหามไวหนวด-เครา

7. บัณฑิตทุกคนตองอยูในอาการสํารวม รักษามารยาทที่ดีงาม หามสงเสียงดัง

8. การเดินผานลาดพระบาท ใหเดินขามดวยอาการปกติ หามกระโดด

9. หามเคี้ยวหมากฝรั่ง ตั้งแตการรายงานตัวและตลอดพิธีฯ

10. ในขณะที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรอยูนั้น หากบัณฑิตที่อยูบนเวที ปฏิบัติผิดวิธี หรือหกลม หรือการขานชื่อไมตรงกับ

ชื่อของบัณฑิต บัณฑิตที่นั่งอยูหามหัวเราะ  หรือแสดงอาการใด ๆ ที่ไมสุภาพออกมา  และสําหรับบัณฑิตที่หกลมบนเวทีใหลุกขึ้น 

แลวดําเนินการทุกอยางปกติ หามวิ่งลงจากเวที

11. นัดแนะกับญาติไวลวงหนาวาเมื่อพิธีฯ เสร็จสิ้นแลว จะพบกันที่จุดใด เพราะสถาบัน/มหาวิทยาลัยจะงดกระจายเสียง

ประชาสัมพันธตั้งแตเริ่มพิธีฯ (ฝายประชาสัมพันธจะประชาสัมพันธเฉพาะงานราชการที่จําเปนเทานั้น)

บัณฑิตตองแตงกายตามขอบังคับที่ระบุไวนี้โดยเครงครัดทุกประการ คือ

1. บัณฑิตชายทั่วไป ทุกระดับ

ผม ทรงสุภาพ ตองไมมีลวดลายบนศีรษะ ไมยาวเกินปกเสื้อครุย ไมรุมราม ไมปดหนาดานซาย สีผมดําธรรมชาติ หาม

ทําสีผมใด ๆ หามฉีดสเปรยสี หรือทําไฮไลทสีผมทุกสี หามใสวิกผม และผมปลอมทุกชนิด

 เสื้อ  ใหใชเสื้อนอกแบบราชการสีขาว  (ชุดราชปะแตน) ใชดุมโลหะสีทองตราสถาบัน/มหาวิทยาลัย ติดที่คอ 1 เม็ด และ

ตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด ติดเข็มสัญลักษณสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่คอเสื้อทั้ง 2 ขาง และในวันพระราชทานปริญญาบัตร ใหติด

เข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อดานซาย

 กางเกง แบบสากลสีขาว ไมรัดรูป ขายาวถึงหลังเทา ไมพับปลายขา ผาชนิดเดียวกับเสื้อ

เข็มขัด (ถามี) หนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัยชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีดํา 1 ปลอก 

สําหรับสอดปลายเข็มขัด

 รองเทา หนังหุมสนสีดํา แบบไมผูกเชือก ไมมีลวดลาย และไมติดโลหะ

ถุงเทา ใชถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย ยาวครึ่งนอง

2. บัณฑิตชาย ทุกระดับที่เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 แตงชุดปกติขาว โดยติดเคร่ืองหมายประจํากระทรวงตนสังกัดพรอมแถบยศ แถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามฐานะท่ีไดรับ 

และติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อดานซาย ใตแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับ ผม รองเทา และถุงเทา ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ

บัณฑิตชายทั่วไปทุกระดับ (ขอ 1)

3. บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาตรี

ผม ทรงสุภาพ ไมรุมราม ไมปดหนาดานซาย สีผมดําธรรมชาติ หามทําสีผมใด ๆ หามฉีดสเปรย หรือทําไฮไลทสีผมทุกสี 

หามใสวิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด ไมติดเครื่องประดับทุกชนิด แตหากจําเปนตองใชที่รัดผม ที่หนีบผม ใหใช สีดําเรียบเทานั้น 

สําหรับบัณฑิตหญิงมุสลิม ใหใชสีผาคลุมศีรษะตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัย กําหนด (มจธ. ใชสีขาวเรียบ สจล. และ มจพ. ใชสีดํา

เรียบ)

เสื้อ ใชเสื้อนักศึกษาแขนสั้น ผาขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย ไมบางเกินควร และไมรัดรูป แบบคอเชิ้ต ผาอกตลอด ที่อกเสื้อ

ทําเปนสาบตลบเขาขางใน เสื้อชั้นในเฉพาะสีขาว/ครีม พรอมสวมทับดวยเสื้อกลามสีขาว บังทรง ใชดุมโลหะสีเงินตราสถาบัน/

มหาวิทยาลัยติดที่คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด ติดเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่อกเสื้อดานซาย และในวัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใหติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อดานขวา

กระโปรง สีกรมทา แบบสุภาพ ทรงตรง ไมอัดจีบ ผาหลัง สาบทับซอน ไมมีลวดลาย ยาวคลุมเขา ไมยาวรุมราม ไมคับ

หรือแคบจนเกินไป ไมปกเครื่อง ประดับ หรือยาวไมเกินชายครุย หามสวมกระโปรงแบบกางเกง

เข็มขัด หนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัย ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีดํา 1 ปลอก 

สําหรับสอดปลายเข็มขัด หามใชที่หนีบกระดาษหนีบเข็มขัดกับกระโปรง

รองเทา หนังสีดํา (หรือวัสดุเทียมหนัง ไมมันวาว) ทรงเรียบหุมสน (สูงไมเกิน 2 นิ้ว) ทรงสุภาพ หัวรองเทาตัด/มน ไมมี

ลวดลาย ไมมีโลหะหรือเครื่องประดับ และไมเปนสนเข็มหรือทรงเตารีด และไมอนุญาตใหบัณฑิตหญิงสวมรองเทารูปทรงแบบ

ผูชาย

ถุงนอง แบบเต็มตัวสีเนื้อ ไมมีลวดลาย

ระเบียบการแตงกายของบัณฑิต
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4. บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาโท/เอก

ผม ทรงสุภาพ ไมรุมราม ไมปดหนาดานซาย สีผมดําธรรมชาติ หามทําสีผมใด ๆ หามฉีดสเปรย หรือทําไฮไลทสีผม

ทุกสี หามใสวิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด ไมติดเครื่องประดับทุกชนิด แตหากจําเปนตองใชที่รัดผม ที่หนีบผม ใหใช สีดําเรียบ

เทาน้ัน สําหรับบัณฑิตหญิงมุสลิม ใหใชสีผาคลุมศีรษะตามท่ีสถาบัน/มหาวิทยาลัย กําหนด (มจธ. ใชสีขาวเรียบ สจล. และ มจพ. ใชสี

ดําเรียบ)

เสื้อ บัณฑิตสามารถเลือกได 2 กรณี คือ

      [1] ใชเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง  ติดกระดุมพลาสติกตลอดแนว  ตั้งแตคอจนถึงชายเสื้อ  (จํานวน 5 เม็ด)  และในวันพิธี

           พระราชทานปริญญาบัตร ใหติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อดานขวา หรือ

      [2] ใชเสื้อนักศึกษาแขนสั้น ผาขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย ไมบางเกินควร และไมรัดรูป แบบคอเชิ้ต ผาอกตลอด 

  ท่ีอกเส้ือทําเปนสาบตลบเขาขางใน เส้ือช้ันในเฉพาะสีขาว/ครีม พรอมสวมทับดวยเส้ือกลามสีขาว บังทรง ใชดุม 

  โลหะสีเงินตราสถาบัน/มหาวิทยาลัยติดที่คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด ติดเครื่องหมายสถาบัน/    

                     มหาวิทยาลัย ที่อกเสื้อดานซาย และในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใหติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อดานขวา

กระโปรง สีกรมทา แบบสุภาพ ทรงตรง ไมอัดจีบ ผาหลัง สาบทับซอน ไมมีลวดลาย ยาวคลุมเขา ไมยาวรุมราม ไมคับ

หรือแคบจนเกินไป ไมปกเครื่องประดับ หรือยาวไมเกินชายครุย หามสวมกระโปรงแบบกางเกง

เข็มขัด หนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัย ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีดํา 1 ปลอก 

สําหรับสอดปลายเข็มขัด หามใชที่หนีบกระดาษหนีบเข็มขัดกับกระโปรง

รองเทา หนังสีดํา (หรือวัสดุเทียมหนัง ไมมันวาว) ทรงเรียบหุมสน (สูงไมเกิน 2 นิ้ว) ทรงสุภาพ หัวรองเทาตัด/มน ไมมี

ลวดลาย ไมมีโลหะหรือเครื่องประดับ และไมเปนสนเข็มหรือทรงเตารีด ไมอนุญาตใหบัณฑิตหญิงสวมรองเทารูปทรงแบบผูชาย

ถุงนอง แบบเต็มตัวสีเนื้อ ไมมีลวดลาย

5. บัณฑิตหญิงทุกระดับที่เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 แตงชุดปกติขาวไดโดยติดเครื่องหมายประจํากระทรวงตนสังกัดพรอมแถบยศ แถบเครื่องราชอิสริยาภรณตามฐานะที่ได

รับ และติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อดานซายใตแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับผม รองเทา และถุงนอง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ

บัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี (ขอ 3)

6. บัณฑิตที่มียศทหาร และตํารวจ หรือวาที่รอยตรีขึ้นไป

 แตงกายตามระเบียบวาดวยเครื่องแตงกายของตนสังกัด ประดับแถบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญตราใหถูกตอง 

ครบถวน ใหติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อดานซาย ในวันซอมยอยและวันซอมใหญใหนํากระบี่มาดวย

7. บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ

 ใสชุดติดกัน (ชุดแซก) ทรงเอ เส้ือสีขาว คอปกเช้ิต กระโปรงสีกรมทา สําหรับผม รองเทา และถุงนอง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ 

บัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี (ขอ 3)

8. ขอหามสําหรับบัณฑิต

 8.1 หามไวเล็บยาว หามทําสีเล็บ เคลือบเล็บ และใสเล็บปลอม

 8.2 หามติดขนตาปลอม

 8.3 บัณฑิตชายหามไวหนวด-เครา

 8.4 บัณฑิตที่มีปญหาทางสายตา ใหใสแวนแบบเลนสใส กรอบแวนสีดํา หากเปนโลหะตองไมสะทอนแสง และกรณีใส

คอนแทคเลนสตองใสเปนสีธรรมชาติ ไมใสบิ๊กอาย (ขยายมานตา)

 8.5 บัณฑิตที่มีรอยสักทุกประเภท และอยูนอกการปกปดของเสื้อผา หรือสามารถมองเห็นไดเมื่อขยับรางกาย ใหดําเนิน

การปกปดรอยสักใหเรียบรอย

 8.6 เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ทุกประเภทไมสามารถนําเขาในงานพิธีไดในทุกกรณี

 8.7 เครื่องประดับทุกชนิด เหรียญ กุญแจ โลหะตาง ๆ  ไมสามารถนําเขาในงานพิธีไดทุกกรณี (ใหพกกุญแจได 1 ดอกและ

ธนบัตรได 1 ใบเทานั้น)

 8.8 ผาเช็ดหนา กระดาษเช็ดหนา กระดาษซับหนามัน ไมสามารถนําเขาในงานพิธีได

 8.9 บัณฑิตที่มีโรคประจําตัว สามารถนํายาติดตัวไดเฉพาะรับประทาน ไมเกิน 3 มื้อ และนําฝากไวที่ฝายพยาบาล

 8.10 หามใสนาิกาทุกชนิด

หากปรากฏกรณีตาง ๆ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ซึ่งไดแจงเตือนแลวในวันฝกซอม

แตบัณฑิตไมปฏิบัติตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยแจงเตือน

สถาบัน/มหาวิทยาลัยจําเปนตองตัดสิทธิ์

การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
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ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

ระเบียบการแตงกายของบัณฑิต

บัณฑิตชายทั่วไป ทุกระดับ

บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาตรี

ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

บััณฑิิตชาย ที่เปนขาราชการ / พนัักงานรัฐวิสาหกิจ

บััณฑิิตหญิง ที่เปนขาราชการ / พนัักงานรัฐวิสาหกิจ
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ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาโท/เอก

เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง ชุดเครื่องแบบนักศึกษา

ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

 1. การสวมครุุยวิิทยฐานะที่สวยงามนั้น สําหรัับบััณฑิิตชาย ควรใหชายครุุยยาวประมาณ

ครึ่งแขง สําหรัับบััณฑิิตหญิิง ควรใหชายครุุยอยูในระดัับเดีียวกัับชายกระโปรง หรืือยาวกวาพองาม

 2. ใหบััณฑิิตสวมรองเทาคูที่จะใชในพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร ในการฝกซอมทุุกวััน

เพื่อใหเกิิดความเคยชิน และคลองตััว

ขอเสนอแนะ
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ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

ชุุดติิดกััน (แซก) ทรงเอ

 • ทอนบน เสื้อขาว ปกเชิ้ต ติดกระดุมพลาสติกตลอดแนว (จํานวน 5 เม็ด)

 • ทอนลาง กระโปรงสีกรมทา

สําหรัับผม รองเทา และถุุงนอง ใหปฏิิบััติิเชนเดีียวกัับบััณฑิิตหญิิงระดัับปริิญญาตรีี (ขอ 3.)

ชุุดสําหรัับบััณฑิิตหญิิงที่ตั้งครรภ เครื่องแบบปกติขาวนายทหารสัญญาบัตร

วาที่รอยตรีหญิง

- ทรงผมสีธรรมชาติ เกลาผมเก็บใหเรียบรอย หรือใชเน็ตตาขายสีดําเพื่อเก็บผม

  (หามทรงผมแฟชั่นและหามทําสีผม)

- อินทรธนู ทั้ง 2 ขาง แบบชั้นนายรอยดาว 5 กลีบ 

               วาที่รอยตรี 1 ดาว

               วาที่รอยโท 2 ดาว

               วาที่รอยเอก 3 ดาว 

- เครื่องหมายแพรแถบ (ตองมี) ติดหนาอกซาย

  ใต ปกหอ/ปกรม

- เครื่องหมาย นก (นอกประจําการ) ติดปกเสื้อดานซาย

- เครื่องหมายสังกัด (เหลา) ติดปกเสื้อดานขวา (เหลาของตนใหดูจากคําสั่ง

  แตงตั้งยศเปนวาที่รอยตรีของแตละบุคคล)

- เครื่องหมายปกหอ/ปกรม (ถามี) ติดอกซายเหนือเครื่องหมายแพรแถบ

- ปายชื่อ (ภาษาไทย) ติดหนาอกขวา 

- เข็มวิทยฐานะของสถาบัน ติดหนาอกซาย

- เครื่องหมายทดสอบกําลังใจดวยการกระโดดรม 

  หลักสูตรพาราเซล (ถามี) ติดหนาอกขวาเหนือปายชื่อ

- รองเทาหุมสนสีดําหัวปดปลายเทา ไมมีลวดลาย 

  (หามใสรองเทาหนังแกว หามรองเทาหัวแหลมและสนเข็มสูงไมเกิน 2.5 นิ้ว)
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สวมเครื่องแบบปกติขาว ตามเหลาสังกัด 

และสวมทับดวยครุยวิทยฐานะ ตามระดับที่ไดรับ

การถือกระบี่ ถือดวยมือขางซายลักษณะหนีบกระบี่ ใชถุงมือสีขาวที่มีเสน

สาบหลังถุงมือแนบประกอบกระบี่ (คือ 4 นิ้วเรียงชิดติดกันแนบตามฝกระบี่ 

ใชนิ้วโปงหนีบกระบี่ไว) โดยที่โกรงกระบี่ออกดานหนาลําตัว (ตามรูปที่1-3)

การเดินเพื่อเขารับปริญญาบัตร ใหยกกระบี่ขึ้น (ตามรูปที่ 4) โดยมือยังคง

หนีบกระบี่เหมือนเดิม

ทรงผม ขาว 3 ดาน

รองเทา ใชรองเทาหนังแบบของ ทบ. เทานั้น

หมายเหตุ 

         การถือกระบี่ลักษณะหนีบนี้ใหเริ่มใชตั้งแตฝายจัดการดานบัณฑิต

เรียกแถวรวมบัณฑิตจนเสร็จพิธี ในวันซอมและวันพิธีจริง

เครื่องแบบปกติขาวนายทหารสัญญาบัตร

วาที่รอยตรี

การถือกระบี่ทาออกงา การเดินทางไกล สําหรับวาที่รอยตรี ใหถือ

กระบี่ลักษณะนี้ขณะเดินทางในสถานที่ตางๆ เชน บานพักมายัง

สถานที่ซอม หรือรับปริญญาบัตร หรือสถานที่ตางๆ 

ไมวาจะสวมเครื่องแบบหรือไมก็ตาม ใหถือกระบี่ลักษณะนี้เทานั้น 

(ตามรูปที่ 5-6)

การใสหวงหนัง สามชาย และเครื่องคลองสายโซโลหะ ใหบัณฑิต

สวมหวงหนังโดยรอยกับเข็มขัดขางซาย ใหอยูขางลําตัวแกนโลหะ

อยูดานนอก หวงโซเกี่ยวหูกางเกงดานหนา นําปลายสามชายที่มี

ลักษณะเหลี่ยมคลองกับโลหะที่หวงหนัง และปลายอีกขางคลอง

กับหวงวงกลมขางฝกกระบี่ (ตามรูปที่ 8)

การติดเครื่องหมายตางๆ

    - เครื่องหมายสังกัด (เหลา) ติดที่ปกเสื้อขางขวา

    - ปายชื่อ ติดหนาอกขวา

    - เครื่องหมาย นก ติดที่ปกเสื้อขางซาย

    - ปกหอ/ปกรม ติดอกซายเหนือเครื่องหมาย

      แพรแถบ

    - เครื่องหมายแพรแถบ (ตองมี) ติดหนาอกซาย

      ใต ปกหอ/ปกรม

เครื่องแบบปกติขาวนายทหารสัญญาบัตร

วาที่รอยตรี
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ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

คลุุมผาฮิญาบ โดยสอดปลายผาไวในคอเสื้อ สีีพื้น ไมมีีลวดลาย โดยมีการกําหนดสีีตาม

มหาวิิทยาลััย / สถาบัันกําหนด ดัังนี้

 • ใชผาคลุมสีขาว สําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 • ใชผาคลุมสีดํา สําหรับบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

   และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกลาพระนครเหนืือ

บััณฑิิตมุุสลิิมหญิิง

ผาคลุุมฮิิญาบสีดํา ไมมีีลวดลาย
บััณฑิิต สจล. และ มจพ.

ผาคลุุมฮิิญาบสีขาว ไมมีลวดลาย
บััณฑิิต มจธ.

ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

1. ยืนตรง ยกมืือขวาขึ้นในระดัับ

   ปริิญญาบััตร นิ้วทั้ง 4 เรีียงชิิด

   ติดกััน นิ้วหััวแมมืือกางออก

2. จัับประมาณกึ่งกลางของปริิญญาบััตร

3. นําปริิญญาบััตรแนบอก ใหตราของสถาบััน/

   มหาวิิทยาลััยอยูดานหนา

   นิ้วหััวแมมืิิออยูดานบนของปกปริิญญาบััตร

   พรอมกัับชักเทาขวา ถอยเฉีียง 3 กาว

   (ขวา - ซาย - ขวา) ถวายความเคารพ

   และหัันขวาเดิินลงจากเวทีี

รู ปแบบการเข ารั บพระราชทานปริ ญญาบั ตร

แสดงการเขารัับพระราชทานปริิญญาบััตร

เมื่อถึึงตําแหนงหนาที่ประทัับองคประธาน
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 การถือปริญญาบัตรขณะนั่ง ยืน เดิน มีลักษณะเฉียงขึ้นเล็กนอย ใหปริญญาบัตรแนบอก

เห็นตราสถาบัน/มหาวิทยาลัยอยูดานหนา และมีเฉพาะนิ้วหัวแมมือเทานั้นที่อยูดานบนของปก

ปริิญญาบัตร นิ้วที่เหลือจับปกปริญญาบัตรไวโดยไมเกร็ง ระหวางเดิินตองสํารวม ไมแกวงแขนจนถึง

ที่นั่งของบััณฑิิต หามลดปริิญญาบััตรลงตํากวาระดับอก ระหวางนั่งตองถือปริิญญาบััตรในลักษณะ

ดัังรูปเชนกัน และหามเปดดููปริิญญาบััตรจนกวาพิิธีีจะแลวเสร็็จ

ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.



การถืือปริิญญาบััตร ขณะนั่ง ยืืน เดิิน

การถวายความเคารพของบััณฑิิตหญิงทั่วไปและขาราชการใหถอนสายบััว โดยปฏิิบััติิดังนี้

 1. หยุดนิ่งยืนตรง

 2. วาดเทาซายไปดานหลังของเทาขวา

 3. พรอมๆ กับยอตัวลง และคอมศีรษะเล็กนอย มือทั้งสองควําอยูเหนือเขาทั้งสองขาง

 4. ดันตัวขึ้นตรงพรอมดึงเทากลับมายืนเสมอกัน ใหระวังชายเสื้อครุยที่จะมากรอมเทา แลวทําใหสะดุด

    เวลาลุกขึ้น

ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4



การถวายความเคารพของบััณฑิตหญิง

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
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การถวายความเคารพของบัณฑิตชายทั่วไปและขาราชการ โดยปฏิบััติดังนี้

 1. หยุดนิ่งยืนตรง ใชสวนบนของรางกายตั้งแตเอว โคงไปขางหนาประมาณ 45 องศา

 2. มือแนบชิดลําตัว โดยไมเกร็งแขน คอมศีรษะเล็กนอย แลวจึงคืนลําตัวใหตั้งตรง

ภาพจากฝายประชาสัมพันธ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจธ.

การถวายความเคารพของบััณฑิตชาย

43
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 กำ หนดการถายภาพหมูบัณฑิต
ประจำ ปการศึกษา 2563

ณ หอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วันเสารที่ 10 ธันวาคม 2565
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 กำ หนดการถายภาพหมูบัณฑิต
ประจำ ปการศึกษา 2563

ณ หอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วันเสารที่ 10 ธันวาคม 2565

 หมายเหตุ

  1. เวลาในการถายภาพหมูอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับจํานวนบัณฑิตแตละคณะ/กลุม

        ขอใหบัณฑิตมารายงานตัวกอนเวลาตั้งแถว ณ หอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค)

          กอนเวลาตั้งแถว 30 นาที

  2. บัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหารและวาที่รอยตรี หลังการถายภาพหมูลําดับสุดทาย

     ทานตองไดรับการฝกซอมการถือกระบี่ (ทุกคน)

  3. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด ไมนับรวม นายทหารสัญญาบัตร/วาที่รอยตรีทุกคณะ

  4. ติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานบริหารทรัพยสิน  หมายเลขโทรศัพท 0 2329 8178, 0 2329 8146

     ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. หรือ https://www.facebook.com/PMOKMITL
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 หมายเหตุ

  1. เวลาในการถายภาพหมูอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับจํานวนบัณฑิตแตละคณะ/กลุม

        ขอใหบัณฑิตมารายงานตัวกอนเวลาตั้งแถว ณ หอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค)

          กอนเวลาตั้งแถว 30 นาที

  2. บัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหารและวาที่รอยตรี หลังการถายภาพหมูลําดับสุดทาย

     ทานตองไดรับการฝกซอมการถือกระบี่ (ทุกคน)

  3. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด ไมนับรวม นายทหารสัญญาบัตร/วาที่รอยตรีทุกคณะ

  4. ติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานบริหารทรัพยสิน  หมายเลขโทรศัพท 0 2329 8178, 0 2329 8146

     ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. หรือ https://www.facebook.com/PMOKMITL
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กำ หนดการวันฝกซอมยอย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กําหนดการ

เวลา  08.00 น.  - บัณฑิตเขาแถวรายงานตัวตามลําดับการขึ้นรับ ณ สถานที่ฝกซอมยอยที่กําหนด

เวลา  08.15 น.  - บัณฑิตลงลายมือชื่อรายงานตัว รับสติ๊กเกอรบารโคดติดดานหลังบัตรประชาชนหรือบัตร

     ที่หนวยราชการออกให

เวลา  08.30 น.  - บัณฑิตเดินแถวเขาหองฝกซอม โดยแสดงบัตรใหกรรมการสแกนบารโคดเพื่อบันทึกการ

     ฝกซอม

เวลา  08.45 น.  - ประธานประจําสนามฝกซอมยอยชี้แจงการฝกซอม กฎระเบียบขอหามและขอควรระวังตางๆ

เวลา  09.00 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวย

   - การแสดงความเคารพ    - การรับและการถือปริญญาบัตร

   - การเดินและการนั่งรอโดยสํารวม  - อื่นๆ 

   - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรไมนอยกวา 5 รอบ และใหไดความเร็วเฉลี่ย

     ไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  10.30 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมการขานชื่อบัณฑิต ไมนอยกวา 2 รอบ

     และความเร็วเฉลี่ยไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  11.00 น.  - คณะกรรมการตรวจความพรอมและใหคําแนะนําบัณฑิต มีการบันทึกความไมเรียบรอย

     ของบัณฑิตไวเปนหลักฐาน เพื่อนํามาใชตรวจสอบในวันซอมใหญและวันพิธี

เวลา  12.00 น.  - เสร็จสิ้นการฝกซอมยอย

บัณฑิตที่เขารับการฝกซอม

วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 รอบเชา (เวลา 08.00 – 12.00 น.)

เครื่องแตงกายของบัณฑิตวันฝกซอมยอย

 1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีดําหรือสีกรมทา รองเทาหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดําความยาวครึ่งนอง

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส และรองเทาผาใบ

 2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเขา รองเทาคัชชูสีดําที่ใชในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวตํา และรองเทาผาใบ

 3. บัณฑิตตองสวมครุยวิทยฐานะในการฝกซอม

 4. หากฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาซอม และถูกตัดสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ 1. บัณฑิตตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่หนวยราชการออกใหมาในวันฝกซอมยอยเพื่อใหคณะกรรมการ

     ติดสติ๊กเกอรบารโคด

  2. บัณฑิตตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในการฝกซอม
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กำ หนดการวันฝกซอมยอย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กําหนดการ

เวลา  13.00 น.  - บัณฑิตเขาแถวรายงานตัวตามลําดับการขึ้นรับ ณ สถานที่ฝกซอมยอยที่กําหนด

เวลา  13.15 น.  - บัณฑิตลงลายมือชื่อรายงานตัว รับสติ๊กเกอรบารโคดติดดานหลังบัตรประชาชนหรือบัตร

     ที่หนวยราชการออกให

เวลา  13.30 น.  - บัณฑิตเดินแถวเขาหองฝกซอม โดยแสดงบัตรใหกรรมการสแกนบารโคดเพื่อบันทึกการ

     ฝกซอม

เวลา  13.45 น.  - ประธานประจําสนามฝกซอมยอยชี้แจงการฝกซอม กฎระเบียบขอหามและขอควรระวังตางๆ

เวลา  14.00 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวย

   - การแสดงความเคารพ    - การรับและการถือปริญญาบัตร

   - การเดินและการนั่งรอโดยสํารวม  - อื่นๆ 

   - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรไมนอยกวา 5 รอบ และใหไดความเร็วเฉลี่ย

     ไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  15.30 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมการขานชื่อบัณฑิต ไมนอยกวา 2 รอบ

     และความเร็วเฉลี่ยไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  16.00 น.  - คณะกรรมการตรวจความพรอมและใหคําแนะนําบัณฑิต มีการบันทึกความไมเรียบรอย

     ของบัณฑิตไวเปนหลักฐาน เพื่อนํามาใชตรวจสอบในวันซอมใหญและวันพิธี

เวลา  17.00 น.  - เสร็จสิ้นการฝกซอมยอย

วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 รอบบาย (เวลา 13.00 – 17.00 น.)

บัณฑิตที่เขารับการฝกซอม

เครื่องแตงกายของบัณฑิตวันฝกซอมยอย

 1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีดําหรือสีกรมทา รองเทาหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดําความยาวครึ่งนอง

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส และรองเทาผาใบ

 2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเขา รองเทาคัชชูสีดําที่ใชในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวตํา และรองเทาผาใบ

 3. บัณฑิตตองสวมครุยวิทยฐานะในการฝกซอม

 4. หากฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาซอม และถูกตัดสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ 1. บัณฑิตตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่หนวยราชการออกใหมาในวันฝกซอมยอยเพื่อใหคณะกรรมการ

     ติดสติ๊กเกอรบารโคด

  2. บัณฑิตตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในการฝกซอม
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กำ หนดการวันฝกซอมยอย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กําหนดการ

เวลา  08.00 น.  - บัณฑิตเขาแถวรายงานตัวตามลําดับการขึ้นรับ ณ สถานที่ฝกซอมยอยที่กําหนด

เวลา  08.15 น.  - บัณฑิตลงลายมือชื่อรายงานตัว รับสติ๊กเกอรบารโคดติดดานหลังบัตรประชาชนหรือบัตร

     ที่หนวยราชการออกให

เวลา  08.30 น.  - บัณฑิตเดินแถวเขาหองฝกซอม โดยแสดงบัตรใหกรรมการสแกนบารโคดเพื่อบันทึกการ

     ฝกซอม

เวลา  08.45 น.  - ประธานประจําสนามฝกซอมยอยชี้แจงการฝกซอม กฎระเบียบขอหามและขอควรระวังตางๆ

เวลา  09.00 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวย

   - การแสดงความเคารพ    - การรับและการถือปริญญาบัตร

   - การเดินและการนั่งรอโดยสํารวม  - อื่นๆ 

   - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรไมนอยกวา 5 รอบ และใหไดความเร็วเฉลี่ย

     ไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  10.30 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมการขานชื่อบัณฑิต ไมนอยกวา 2 รอบ

     และความเร็วเฉลี่ยไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  11.00 น.  - คณะกรรมการตรวจความพรอมและใหคําแนะนําบัณฑิต มีการบันทึกความไมเรียบรอย

     ของบัณฑิตไวเปนหลักฐาน เพื่อนํามาใชตรวจสอบในวันซอมใหญและวันพิธี

เวลา  12.00 น.  - เสร็จสิ้นการฝกซอมยอย

วันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565 รอบเชา (เวลา 08.00 – 12.00 น.)

บัณฑิตที่เขารับการฝกซอม

เครื่องแตงกายของบัณฑิตวันฝกซอมยอย

 1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีดําหรือสีกรมทา รองเทาหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดําความยาวครึ่งนอง

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส และรองเทาผาใบ

 2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเขา รองเทาคัชชูสีดําที่ใชในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวตํา และรองเทาผาใบ

 3. บัณฑิตตองสวมครุยวิทยฐานะในการฝกซอม

 4. หากฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาซอม และถูกตัดสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ 1. บัณฑิตตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่หนวยราชการออกใหมาในวันฝกซอมยอยเพื่อใหคณะกรรมการ

     ติดสติ๊กเกอรบารโคด

  2. บัณฑิตตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในการฝกซอม
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กำ หนดการวันฝกซอมยอย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565 รอบบาย (เวลา 13.00 – 17.00 น.)
บัณฑิตที่เขารับการฝกซอม

กําหนดการ

เวลา  13.00 น.  - บัณฑิตเขาแถวรายงานตัวตามลําดับการขึ้นรับ ณ สถานที่ฝกซอมยอยที่กําหนด

เวลา  13.15 น.  - บัณฑิตลงลายมือชื่อรายงานตัว รับสติ๊กเกอรบารโคดติดดานหลังบัตรประชาชนหรือบัตร

     ที่หนวยราชการออกให

เวลา  13.30 น.  - บัณฑิตเดินแถวเขาหองฝกซอม โดยแสดงบัตรใหกรรมการสแกนบารโคดเพื่อบันทึกการ

     ฝกซอม

เวลา  13.45 น.  - ประธานประจําสนามฝกซอมยอยชี้แจงการฝกซอม กฎระเบียบขอหามและขอควรระวังตางๆ

เวลา  14.00 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวย

   - การแสดงความเคารพ    - การรับและการถือปริญญาบัตร

   - การเดินและการนั่งรอโดยสํารวม  - อื่นๆ 

   - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรไมนอยกวา 5 รอบ และใหไดความเร็วเฉลี่ย

     ไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  15.30 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมการขานชื่อบัณฑิต ไมนอยกวา 2 รอบ

     และความเร็วเฉลี่ยไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  16.00 น.  - คณะกรรมการตรวจความพรอมและใหคําแนะนําบัณฑิต มีการบันทึกความไมเรียบรอย

     ของบัณฑิตไวเปนหลักฐาน เพื่อนํามาใชตรวจสอบในวันซอมใหญและวันพิธี

เวลา  17.00 น.  - เสร็จสิ้นการฝกซอมยอย

เครื่องแตงกายของบัณฑิตวันฝกซอมยอย

 1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีดําหรือสีกรมทา รองเทาหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดําความยาวครึ่งนอง

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส และรองเทาผาใบ

 2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเขา รองเทาคัชชูสีดําที่ใชในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวตํา และรองเทาผาใบ

 3. บัณฑิตตองสวมครุยวิทยฐานะในการฝกซอม

 4. หากฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาซอม และถูกตัดสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ 1. บัณฑิตตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่หนวยราชการออกใหมาในวันฝกซอมยอยเพื่อใหคณะกรรมการ

     ติดสติ๊กเกอรบารโคด

  2. บัณฑิตตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในการฝกซอม
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กำ หนดการวันฝกซอมยอย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

ณ หองประชุมดาวดึงส วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2565

กําหนดการ

เวลา  07.30 น.  - รวมบัณฑิตถายภาพหมู ณ ลานพระอาทิตย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

เวลา  10.00 น.  - บัณฑิตเขาแถวรายงานตัวตามลําดับการขึ้นรับ ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร

     เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

เวลา  10.15 น. - บัณฑิตลงลายมือชื่อรายงานตัว รับสติ๊กเกอรบารโคดติดดานหลังบัตรประชาชนหรือ

     บัตรที่หนวยราชการออกให

เวลา  10.30 น.  - บัณฑิตเดินแถวเขาหองฝกซอม ณ หองดาวดึงส ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ   

     พระชนมพรรษา โดยแสดงบัตรใหกรรมการสแกนบารโคดเพื่อบันทึกการฝกซอม

เวลา  10.45 น. - ประธานประจําสนามฝกซอมยอยชี้แจงการฝกซอม กฎระเบียบขอหามและขอควรระวังตางๆ

เวลา  11.00 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวย

   - การแสดงความเคารพ    - การรับและการถือปริญญาบัตร

   - การเดินและการนั่งรอโดยสํารวม  - อื่นๆ

   - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรไมนอยกวา 5 รอบ และใหไดความเร็วเฉลี่ย

     ไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  12.30 น.  - บัณฑิตฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมการขานชื่อบัณฑิต ไมนอยกวา 2 รอบ

     และความเร็วเฉลี่ยไมนอยกวา 35 คนตอนาที

เวลา  13.00 น.  - คณะกรรมการตรวจความพรอมและใหคําแนะนําบัณฑิต มีการบันทึกความไมเรียบรอย

     ของบัณฑิตไวเปนหลักฐาน เพื่อนํามาใชตรวจสอบในวันซอมใหญและวันพิธี

เวลา  14.00 น.  - เสร็จสิ้นการฝกซอมยอย

เครื่องแตงกายของบัณฑิตวันฝกซอมยอย

 1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีดําหรือสีกรมทา รองเทาหนังหุมสนสีดํา ถุงเทาสีดําความยาวครึ่งนอง

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส และรองเทาผาใบ

 2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเขา รองเทาคัชชูสีดําที่ใชในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

    หาม สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวตํา และรองเทาผาใบ

 3. บัณฑิตตองสวมครุยวิทยฐานะในการฝกซอม

 4. หากฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาซอม และถูกตัดสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ 1. บัณฑิตตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่หนวยราชการออกใหมาในวันฝกซอมยอยเพื่อใหคณะกรรมการ

     ติดสติ๊กเกอรบารโคด

  2. บัณฑิตตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในการฝกซอม
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วันเสารที่ 24 ธันวาคม 2565

กําหนดการ

เวลา  05.30 น. - บัณฑิตเขารายงานตัวที่เต็นทโหลดบัณฑิต โดยใหเจาหนาที่สแกนรหัสบารโคดหลังบัตรประชาชน

     หรือบัตรที่หนวยราชการออกให

เวลา  06.00 น.  - บัณฑิตเขานั่งประจําที่ในเต็นทโหลดบัณฑิตตามลําดับการขึ้นรับ

   - คณะกรรมการประจําแถวยืนยันจํานวนบัณฑิตในแถวที่นั่ง

   - คณะกรรมการประจําแถวตรวจดูความเรียบรอยโดยทั่วไปของบัณฑิต และบันทึกความไมเรียบรอย

     ที่บัณฑิตจะตองปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

   - บัณฑิตนั่งรอเรียกแถวเขาหองพิธี ดวยความสงบ

เวลา  07.00 น.  - บัณฑิตเดินแถวเขาหองพิธีในหอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค) และนั่งประจําที่นั่ง

     ตามที่กําหนด หามสลับที่นั่งดวยตนเองโดยเด็ดขาด

   - บัณฑิตฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จนกวาจะเสร็จสิ้นการฝกซอม

   - การฝกซอมใหญจะเสร็จสิ้น ณ เวลาใดใหอยูในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการฝายจัดการ

     ดานบัณฑิต

กำ หนดการวันฝกซอมใหญ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

ณ หอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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เครื่องแตงกายของบัณฑิตวันฝกซอมใหญ

 1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีดําหรือสีกรมทา รองเทาหนังหุมสนสีดําที่ใชในวันพิธีฯ ถุงเทาสีดํา

     ความยาวครึ่งนอง หาม สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส และรองเทาผาใบ

 2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเขา รองเทาคัชชูสีดําที่ใชในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หาม สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวตํา และรองเทาผาใบ

 3. บัณฑิตตองสวมครุยวิทยฐานะในการฝกซอม

 4. หากฝาฝนจะไมอนุญาตใหเขาซอม และถูกตัดสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร



หมายเหตุ 1. บัณฑิต ควรรับประทานอาหารและทําภารกิจสวนตัวใหเรียบรอยกอนเขารายงานตัว

  2. บัณฑิตที่ไมนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่หนวยราชการออกใหที่ติดบารโคดมารายงานตัว ฝายจัดการ

     ดานบัณฑิตจะไมอนุญาตใหเขารับการฝกซอม

  3. บัณฑิตตองเขารับการฝกซอมตามชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น บัณฑิตที่มาสายจะไมไดรับอนุญาต

     ใหเขารับการฝกซอม

  4. บัณฑิตตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาในการฝกซอม
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วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

กำ หนดการวันพิธี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

ณ หอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กําหนดการ

เวลา  05.30 น.  - บัณฑิตเขารายงานตัวที่เต็นทโหลดบัณฑิต โดยใหเจาหนาที่สแกนรหัสบารโคดหลังบัตรประชาชน

     หรือบัตรที่หนวยราชการออกให

เวลา  06.00 น.  - บัณฑิตเขานั่งประจําที่ในเต็นทโหลดบัณฑิตตามลําดับการขึ้นรับ

   - คณะกรรมการประจําแถวยืนยันจํานวนบัณฑิตในแถวที่นั่ง

   - คณะกรรมการประจําแถวตรวจดูความเรียบรอยโดยทั่วไปของบัณฑิต

   - บัณฑิตนั่งรอการเรียกแถวเขาหองพิธีฯ โดยสงบ

   - บัณฑิตจะตองทิ้งสิ่งของตองหามที่ตรวจพบ โดยสถาบันฯ ไมรับผิดชอบตอความเสียหาย

     หรือการสูญหายของสิ่งของไมวาจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เวลา  07.00 น.  - บัณฑิตเดินแถวเขาหองพิธีในหอประชุมเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน (วร บุนนาค)

   - บัณฑิตนั่งประจําที่นั่งตามที่กําหนด หามสลับที่นั่งดวยตนเองโดยเด็ดขาด

   - บัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จนกวาจะเสร็จสิ้นพิธี

   - บัณฑิตเดินออกจากหองพิธี ดวยความสงบ

หมายเหตุ 1. หามออกจากหองพิธีฯ โดยเด็ดขาด จนกวาพิธีฯ จะเสร็จสิ้น

  2. บัณฑิตที่ไมนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหนวยราชการที่ติดบารโคดโดยฝายจัดการ

     ดานบัณฑิตมาแสดงตอคณะกรรมการ จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

  3. บัณฑิตตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID – 19

     อยางเครงครัด
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1.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - ฟสิกสประยุกต

 - คณิตศาสตรประยุกต

 - เคมีประยุกต

 - วิทยาการคอมพิวเตอร

1.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 - คณิตศาสตรประยุกต

 - วิทยาการคอมพิวเตอร

 - เคมี

 - เคมีประยุกต

 - เทคโนโลยีพอลิเมอร

 - เทคโนโลยีชีวภาพ

 - ฟสิกสประยุกต

 - สถิติและการวิเคราะหธุรกิจ

 - เคมีสิ่งแวดลอม

1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 - คณิตศาสตรประยุกต

 - วิทยาการคอมพิวเตอร

 - วิทยาการคอมพิวเตอร (พันธุใหม)

 - เคมีอุตสาหกรรม

 - เคมีสิ่งแวดลอม

 - เทคโนโลยีชีวภาพ

 - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

 - ฟสิกสประยุกต

 - สถิติประยุกต

คณะที่ 1 วิทยาศาสตร

ลำ ดับการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

ประจำ ปการศึกษา 2563

2.1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 - บริหารธุรกิจ

2.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 - วิศวกรรมเครื่องกล

2.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 - วิศวกรรมเครื่องกล

 - วิศวกรรมเครื่องกล (กลุมวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร)

 - วิศวกรรมเครื่องกล (แขนงวิศวกรรมเกษตร)

 - วิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.)

 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ปวส.)

 - วิศวกรรมพลังงาน

 - วิศวกรรมสารสนเทศ

2.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 - พืชสวน

 - เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

 - สัตวศาสตร

 - วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํา

2.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 - เทคโนโลยีชีวภาพ

2.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต
 - บริหารธุรกิจ

3.1 สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 - สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

3.2 สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 - สถาปตยกรรมเขตรอน

 - สถาปตยกรรมภายใน

 - เทคโนโลยีสถาปตยกรรม

3.3 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
 - การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม

3.4 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 - ทัศนศิลป

คณะที่ 2 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คณะที่ 3 สถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
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3.5 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 - สถาปตยกรรมหลัก

 - สถาปตยกรรมภายใน

 - ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ป)

3.6 ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 - ภูมิสถาปตยกรรม

3.7 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 - นิเทศศิลป

 - ภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย

 - การถายภาพ

 - การออกแบบสนเทศสามมิติ

 - จิตรกรรมและมีเดียอาตส

 - ประติมากรรม

 - ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม

 - ภาพพิมพ

 - ภาพพิมพและอิลลัสเตชั่น

4.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

4.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ

4.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

5.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 - เกษตรศาสตร

5.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 - วิทยาศาสตรการประมง

คณะที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะที่ 5 เทคโนโลยีการเกษตร

 - พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

 - เกษตรศาสตร

 - สัตวศาสตร

 - เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

5.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
 - เกษตรศาสตร

5.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 - พัฒนาการเกษตร

 - นิเทศศาสตรเกษตร

 - สัตวศาสตร

 - วิทยาศาสตรการประมง

6.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

6.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 - นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

6.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 - วิศวกรรมวัสดุนาโน

7.1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 - วิศวกรรมระบบและขอมูล

 - วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง

7.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 - วิศวกรรมระบบการผลิต

8.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 - วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย

7.1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คณะที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

คณะที่ 7 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

คณะที่ 8 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
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9.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

10.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - วิทยาศาสตรการอาหาร

10.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - วิทยาศาสตรการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

10.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 - วิทยาศาสตรการอาหาร

 - เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ

 - การจัดการความปลอดภัยอาหาร

10.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

 - เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

 - วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

11.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

11.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

11.3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 - บริหารธุรกิจ

 - การจัดการกีฬาสื่อและบันเทิง

11.4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 - บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

11.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต

 - บริหารธุรกิจ

 - บริหารธุรกิจ (ใชภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

9.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะที่ 9 วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม

และอุตสาหกรรม

10.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะที่ 10 อุตสาหกรรมอาหาร

คณะที่ 11 บริหารธุรกิจ

11.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต
 - บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

11.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 - เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

12.1 ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
 - ครุศาสตรอุตสาหกรรม

 - การบริหารการศึกษา

12.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 - การศึกษาเกษตร

 - คอมพิวเตอรศึกษา

12.3 ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
 - เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 - วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

 - อิเล็กทรอนิกส

 - การบริหารการศึกษา

 - ครุศาสตรอุตสาหกรรม

12.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 - การศึกษาวิทยาศาสตร

 - ครุศาสตรเกษตร

 - คอมพิวเตอรศึกษา

 - การศึกษาเกษตร

12.5 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
 - สถาปตยกรรม

 - ครุศาสตรสภาพแวดลอมภายใน

 - การออกแบบสภาพแวดลอมภายใน

 - ครุศาสตรการออกแบบ

 - ครุศาสตรวิศวกรรม

 - ครุศาสตรเกษตร

12.6 เทคโนโลยีบัณฑิต
 - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง)

 - เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ตอเนื่อง)

คณะที่ 12 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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14.1 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- วิศวกรรมไฟฟา

 - วิศวกรรมไฟฟา (โครงการ AUN/SEED-NET)

 - วิศวกรรมเคมี

 - วิศวกรรมอุตสาหการ

 - วิศวกรรมโยธา

 - วิศวกรรมเกษตร

 - วิศวกรรมเครื่องกล

 - วิศวกรรมชีวการแพทย

14.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 - วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดลอมและการจัดการงานกอสราง

 - วิศวกรรมโทรคมนาคม

 - วิศวกรรมไฟฟา

 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

 - วิศวกรรมชีวการแพทย

 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร

 - วิศวกรรมการวัดคุม

 - วิศวกรรมอัตโนมัติ

 - วิศวกรรมเคมี

 - วิศวกรรมอาหาร

 - วิศวกรรมอุตสาหการ

 - วิศวกรรมโยธา

 - วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ

 - วิศวกรรมเกษตร

 - วิศวกรรมเครื่องกล

 - วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน

 - วิศวกรรมปองกันประเทศ

 - วิศวกรรมกอสราง การจัดการและสิ่งแวดลอม

 - วิศวกรรมสารสนเทศ

14.3 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 - วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัจฉริยะเชิงคํานวน (หลักสูตรสหวิทยาการ)

13.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต
 - ภาษาญี่ปุน

 - ภาษาอังกฤษ

13.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต

14.1 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คณะที่ 13 ศิลปศาสตร

คณะที่ 14 วิศวกรรมศาสตร

14.4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 - วิศวกรรมยานยนต (นานาชาติ)

14.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 - การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (นานาชาติ)

14.6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 - วิศวกรรมโทรคมนาคม

 - วิศวกรรมไฟฟา

 - วิศวกรรมพลังงานไฟฟา

 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร

 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง)

 - วิศวกรรมสารสนเทศ

 - วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 - วิศวกรรมระบบควบคุม

 - วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

 - วิศวกรรมการวัดคุม

 - วิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรเทียบโอน)

 - วิศวกรรมอัตโนมัติ

 - วิศวกรรมอัตโนมัติ (พันธุใหม)

 - วิศวกรรมเคมี

 - วิศวกรรมปโตรเคมี

 - วิศวกรรมอาหาร

 - วิศวกรรมเครื่องกล

 - วิศวกรรมขนสงทางราง

 - วิศวกรรมโยธา

 - วิศวกรรมโยธา (ตอเนื่อง)

 - วิศวกรรมเกษตร

 - วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ตอเนื่อง)

 - วิศวกรรมอุตสาหการ

 - วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

14.7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 - วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)

 - วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

 - วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (นานาชาติ)

 - วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร (นานาชาติ)

 - วิศวกรรมชีวการแพทย (นานาชาติ)

 - วิศวกรรมซอฟตแวร (นานาชาติ)

14.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 - การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
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วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2565

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 กำ หนดการถายภาพหมูบัณฑิต
ประจำ ปการศึกษา 2563
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วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2565

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 กำ หนดการถายภาพหมูบัณฑิต
ประจำ ปการศึกษา 2563
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วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

-  บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต                  

   ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต

-  ฟงคําแนะนําและคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ

-  ฝกซอมการจับปริญญาบัตร และการถวายความเคารพ

-  การฝกซอมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย และฝกซอมการเขารับ

   พระราชทานปริญญาบัตรบนเวที

-  การฝกซอมครั้งที่  2  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ

-  การฝกซอมครั้งที่  3  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

-  สิ้นสุดการฝกซอม

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบการแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ

- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย

เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

การฝกซอมยอย  (รอบเชา)  :  ลําดับที่  1513 - 1963

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

กำ หนดการวันฝกซอมยอย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

หมายเหตุ  1. กําหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอความรวมมือบัณฑิตทุกทานพรอมกันที่

     ลานสวนปาลม หนาอาคาร 40 ป มจพ. (อาคาร 77) ตามเวลาที่กําหนด

  2. การแตงกายถายภาพหมู แตงกายเชนเดียวกับวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามระเบียบการแตงกาย

   - บัณฑิตชาย ชุดราชปะแตน หรือชุดขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

   - บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

     บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไมไดเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใสเสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรง 

     สีนําเงินหรือสีกรมทา สวมครุยวิทยฐานะ

3. ขอปฏิบัติสําหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศ หรือผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม

     เปนวาที่รอยตรีขึ้นไป ใหปฏิบัติดังนี้

3.1 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชาย) ใหนําอุปกรณมาใหครบ ประกอบดวย กระบี่ สามชาย หวงหนัง 

        และถุงมือสีขาว พรอมทั้งตัดผมสั้นตามระเบียบ

3.2 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชายและหญิง) หลังจากถายภาพหมูบัณฑิตที่มีชั้นยศเสร็จเรียบรอยแลว

        ใหเขารับการตรวจทรงผม เครื่องแบบ และเครื่องหมาย พรอมทั้งฝกซอมดานบุคลิกภาพที่

        เหมาะสม เวลา 12.00 น. ณ หองประชุม 901 อาคาร 40 ป มจพ. ทั้งนี้บัณฑิตสามารถ

        ดูรายละเอียดการสวมเครื่องแบบและเครื่องหมาย ไดที่ https://sa.op.kmutnb.ac.th/

        หรือเพจ : งานดานวิชาทหาร มจพ.กทม.

 คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชน 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 (พ.ศ.2566) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. ระยะเวลาในการคุมครอง เฉพาะวันที่บัณฑิตเขารวมในกิจกรรมของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

    ประจําปการศึกษา 2563 (พ.ศ.2566) เทานั้น

2. การคุมครอง

  2.1 กรณีที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน/คารักษาพยาบาล ไมเกินจํานวนเงิน 20,000.00 บาท

  2.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน ไมเกินจํานวนเงิน 200,000.00 บาท

  2.3 จะคุมครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

       และศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมทั้งการเดินทางเขารวมงานหรือกลับจากการฝกซอม

       การถายภาพหมูบัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไมรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ

3. การสงหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย ฉบับจริง เพื่อขอรับสินไหมทดแทน

    ตั้งแตวันที่ 2 – 30 มกราคม 2566 ที่ กลุมงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    พระจอมเกลาพระนครเหนือ ติดตอสอบถามรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม ที่ คุณประไพภร สุขสม

    โทรศัพท 02-555-2000 ตอ 1126 , 091 784 4124

4. การพิจารณาสินไหมทดแทน คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชน 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน

    ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล/เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ

    (พิจารณาในภาพรวมของ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่บัณฑิตไดรับอุบัติเหตุ)

การประกันอุบัติเหตุบัณฑิต
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วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565

ณ หองประชุมพวงแสด  อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ชั้น 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี

-  บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต                  

   ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต

-  ฟงคําแนะนําและคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ

-  ฝกซอมการจับปริญญาบัตร และการถวายความเคารพ

-  การฝกซอมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย และฝกซอมการเขารับ

   พระราชทานปริญญาบัตรบนเวที

-  การฝกซอมครั้งที่  2  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ

-  การฝกซอมครั้งที่  3  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

-  สิ้นสุดการฝกซอม

การฝกซอมยอย  (รอบเชา)  :  ลําดับที่  3875 - 4360

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบการแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ

- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย

เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

วันศุกรที่ 9 ธันวาคม 2565

ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

-  บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต                  

   ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต

-  ฟงคําแนะนําและคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ

-  ฝกซอมการจับปริญญาบัตร และการถวายความเคารพ

-  การฝกซอมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย และฝกซอมการเขารับ

   พระราชทานปริญญาบัตรบนเวที

-  การฝกซอมครั้งที่  2  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  การฝกซอมครั้งที่  3  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

-  สิ้นสุดการฝกซอม

การฝกซอมยอย  (รอบเชา)  :  ลําดับที่  1964 - 2162

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบการแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ

- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย

เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย
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วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

-  บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต                  

    ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

    และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต

-  ฟงคําแนะนําและคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ

-  ฝกซอมการจับปริญญาบัตร และการถวายความเคารพ

-  การฝกซอมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย และฝกซอมการเขารับ

    พระราชทานปริญญาบัตรบนเวที

-  การฝกซอมครั้งที่  2  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ

-  การฝกซอมครั้งที่  3  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ

-  บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

    พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

-  สิ้นสุดการฝกซอม

การฝกซอมยอย  (รอบเชา)  :  ลําดับที่  0542 - 1512

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบการแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ

- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย

เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

-  บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต                  

   ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต

-  ฟงคําแนะนําและคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ

-  ฝกซอมการจับปริญญาบัตร และการถวายความเคารพ

-  การฝกซอมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย และฝกซอมการเขารับ

   พระราชทานปริญญาบัตรบนเวที

-  การฝกซอมครั้งที่  2  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ

-  การฝกซอมครั้งที่  3  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

-  สิ้นสุดการฝกซอม

การฝกซอมยอย  (รอบเชา)  :  ลําดับที่  0001 - 0541

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ทุกคณะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบการแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ

- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย

เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย
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วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2565

ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

-  บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต                  

   ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต

-  ฟงคําแนะนําและคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ

-  ฝกซอมการจับปริญญาบัตร และการถวายความเคารพ

-  การฝกซอมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย และฝกซอมการเขารับ

   พระราชทานปริญญาบัตรบนเวที

-  การฝกซอมครั้งที่  2  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  การฝกซอมครั้งที่  3  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

-  สิ้นสุดการฝกซอม

การฝกซอมยอย  (รอบเชา)  :  ลําดับที่  3119 – 3874 , ลําดับที่  4361 - 4461

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบการแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ

- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย

เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

-  บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต                  

   ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต

-  ฟงคําแนะนําและคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ

-  ฝกซอมการจับปริญญาบัตร และการถวายความเคารพ

-  การฝกซอมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย และฝกซอมการเขารับ

   พระราชทานปริญญาบัตรบนเวที

-  การฝกซอมครั้งที่  2  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  การฝกซอมครั้งที่  3  ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ 

-  บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมในระบบคอมพิวเตอร

   พรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

-  สิ้นสุดการฝกซอม

การฝกซอมยอย  (รอบเชา)  :  ลําดับที่  2163 - 3118

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

ระดับปริญญาตรี  คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
วิทยาลัยนานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบการแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ

- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย

เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ  เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-   บัณฑิตควรใชรถสาธารณะในวันฝกซอมใหญ และวันพิธี
-   บัณฑิตที่นํารถยนตสวนตัวมา โปรดระมัดระวังการถูกโจรกรรมทรัพยสินภายในรถ

วันพฤหัสบดีที่  5 มกราคม 2566 เวลา 05.30 น. - 16.00 น.
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

กำ หนดการวันพิธี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

ไดแก  ดุษฎีบัณฑิต  : ทุกคณะ         มหาบัณฑิต  : ทุกคณะ

 บัณฑิต  :    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            คณะบริหารธุรกิจ

     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี      คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม

     คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ      วิทยาลัยนานาชาติ

ไดแก บัณฑิต : คณะวิศวกรรมศาสตร      คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม        

     คณะวิทยาศาสตรประยุกต   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

     คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

     คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)

05.30 น.

 06.30 น.

 12.00 น.

10.00 น.

 11.00 น.

 16.00 น.

กลุมที่ 1 (รอบเชา)

กลุมที่ 2 (รอบบาย)

บัณฑิตเดินผานซุมตรวจความเรียบรอยของคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย

ไปยังหอง EH 104

บัณฑิตลงทะเบียนและเขาแถวตามลําดับหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104

บัณฑิตที่มาไมทันตามกําหนดเวลาจะไมอนุญาตใหบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

กรรมการตรวจสอบเครื่องแตงกาย และสิ่งของตาง ๆ ที่ระบุไวในขอหาม

บัณฑิตรอในแถวดวยความสงบ

บัณฑิตเดินแถวและเขานั่งประจําที่ในหองพิธี หามสลับที่นั่งโดยเด็ดขาด  

 เสร็จพิธี

บัณฑิตเดินผานซุมตรวจความเรียบรอยของคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย

ไปยังหอง EH 104

บัณฑิตลงทะเบียนและเขาแถวตามลําดับหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104

บัณฑิตที่มาไมทันตามกําหนดเวลาจะไมอนุญาตใหบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

กรรมการตรวจสอบเครื่องแตงกาย และสิ่งของตาง ๆ ที่ระบุไวในขอหาม

บัณฑิตรอในแถวดวยความสงบ

บัณฑิตเดินแถวและเขานั่งประจําที่ในหองพิธี หามสลับที่นั่งโดยเด็ดขาด  

 เสร็จพิธี

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

ไดแก  ดุษฎีบัณฑิต      : ทุกคณะ         มหาบัณฑิต  : ทุกคณะ

 บัณฑิต  :   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           คณะบริหารธุรกิจ

    คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี      คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม

    คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ      วิทยาลัยนานาชาติ

ไดแก บัณฑิต : คณะวิศวกรรมศาสตร       คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม        

     คณะวิทยาศาสตรประยุกต   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

     คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

     คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)

หมายเหตุ  เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-   บัณฑิตควรใชรถสาธารณะในวันฝกซอมใหญ และวันพิธี
-   บัณฑิตที่นํารถยนตสวนตัวมา โปรดระมัดระวังการถูกโจรกรรมทรัพยสินภายในรถ

05.00 น.

 07.00 น.

 07.30 น.

 08.00 น.

 10.00 น.

 11.00 น.

 12.30 น.

10.30 น.

 12.30 น.

 13.00 น.

 15.00 น.

 16.30 น.

 17.00 น.

กลุมที่ 1 (รอบเชา)

กลุมที่ 2 (รอบบาย)

บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ ลงทะเบียนเขาฝกซอมและเขาแถวตามลําดับ 

หมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104

บัณฑิตเดินแถว เขานั่งประจําที่ในหองพิธีฯ หามสลับที่นั่งโดยเด็ดขาด

ฝกซอมพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ

ฟงคําชี้แจงจากประธานฝายจัดการดานบัณฑิต และ

ฝกซอมครั้งที่ 1 ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน

ฝกซอม (ฝายพิธีการ)

ฝกซอมครั้งที่ 2 ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน

เมื่อเดินลงจากเวทีบัณฑิตจะตองยื่นบัตรประจําตัวบัณฑิตใหกรรมการรับรองการฝกซอม

บัณฑิตกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการฝกซอมบัณฑิต

บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ ลงทะเบียนเขาฝกซอมและเขาแถวตามลําดับ

หมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104

บัณฑิตเดินแถว เขานั่งประจําที่ในหองพิธีฯ หามสลับที่นั่งโดยเด็ดขาด

ฟงคําชี้แจงจากประธานฝายจัดการดานบัณฑิต และ

ฝกซอมครั้งที่ 1 ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน

ฝกซอมครั้งที่ 2 ผูกราบบังคมทูลอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน

เมื่อเดินลงจากเวทีบัณฑิตจะตองยื่นบัตรประจําตัวบัณฑิตใหกรรมการรับรองการฝกซอม

บัณฑิตกรอกแบบประเมินความพึงพอใจการฝกซอมบัณฑิต

ฝกซอมพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ

เสร็จสิ้นการฝกซอม เดินแถวออกจากหองพิธี

กำ หนดการวันฝกซอมใหญ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563
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1.5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

 สาขาวิชาสถิติประยุกต  

 สาขาวิชาการบริหารเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 สาขาวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล 

 สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม

1.6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกต 

1.7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

1.1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

1.2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต

 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 สาขาวิชาสถิติประยุกต  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

1.3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

1.4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา 

  

ลำ ดับการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

ประจำ ปการศึกษา 2563

คณะที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย
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4.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชี  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 

3.3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง

5.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส

6.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม

 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

7.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

คณะที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ

คณะที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

คณะที่ 7 คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

6.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะที่ 6 คณะวิทยาศาสตร พลังงาน
และสิ่งแวดลอม

2.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต

2.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต

1.8 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน 

1.9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

3.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

3.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง

คณะที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คณะที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
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12.1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง

12.3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

10.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

10.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

11.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

 สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม 

 สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร 

 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

 สาขาวิชาสถิติประยุกต 

11.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย

11.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะที่ 11 คณะวิทยาศาสตรประยุกต

12.1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  

คณะที่ 12 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม

 สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

7.2 ปริญญาศิลปบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปประยุกตและการออกแบบผลิตภัณฑ 

 สาขาวิชาศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ

 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส

 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส 

 สาขาวิชาออกแบบภายใน 

7.3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

8.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส

9.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 

 สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

10.1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

  

9.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

10.1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

คณะที่ 8 วิทยาลัยนานาชาติ

คณะที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะที่ 10 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



8988

13.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

14.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา

15.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

16.1 ปริญญาศิลปบัณฑิต  

สาขาวิชาชางทองหลวง 

14.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

15.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

14.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

15.1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

คณะที่ 13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะที่ 14 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

คณะที่ 15 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

16.1 ปริญญาศิลปบัณฑิต  

คณะที่ 16 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)
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วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2565

ณ อาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป (โรงยิม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 กำ หนดการถายภาพหมูบัณฑิต
ประจำ ปการศึกษา 2563
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วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2565 : ฝกซอมยอย 

วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (อาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป)

กำ หนดการวันฝกซอมยอย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563
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ขั้นตอนการฝกซอมยอย ใหถือปฏิบัติดังนี้

 •บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่กําหนด โดยเขาแถวเรียงตามลําดับหมายเลข

 •กรรมการฯ แจกบัตรประจําตัวบัณฑิต โปรดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและภาพถายบนบัตร ซึ่งบัณฑิตตอง

เก็บบัตรประจําตัวบัณฑิตไวใหดี หามทําหาย หรือแยกชิ้นสวน และโปรดจําลําดับที่ของตนเองดวย

 •บัณฑิตเดินแถวเขาในหองพิธี ขานลําดับที่ตัวเองใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกอนเขาที่นั่ง 

โปรดระวังอยาสลับที่กันเด็ดขาด

 •พิธีกรชี้แจงขั้นตอนในการฝกซอม

 •เริ่มทําการฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวยการถวายความเคารพ การรับ การถือปริญญาบัตร 

การสํารวมในการเดิน การนั่ง และการขานรายชื่อบัณฑิตโดยคณบดี หรือผูแทน โดยกําหนดจํานวนการเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร นาทีละ 35-38 คน

 •บัณฑิตจะไดรับเข็มวิทยฐานะ ของที่ระลึก และอื่นๆ

 •กอนเสร็จสิ้นการฝกซอม พิธีกรจะยําเตือนเกี่ยวกับขอปฏิบัติ และขอหามตางๆ

บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม

รักษาระยะหาง และสวมหนากากอนามัยตลอดการฝกซอม
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วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 : ฝกซอมใหญ

กำ หนดการวันฝกซอมใหญ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

การแตงกายสําหรับการฝกซอมยอย และการฝกซอมใหญ

บัณฑิตชาย แตงชุดทํางานแบบสุภาพชน (มิใชชุดปฏิบัติงานในโรงงานหรือภาคสนาม) และสวมครุยวิทยฐานะ หามใส

กางเกงยีนสทุกชนิด กางเกงขาสั้น เสื้อยืดทุกรูปแบบ รองเทาแตะ-ผาใบ-ยาง หรืออื่น ๆ ที่ไมสุภาพ

บัณฑิตหญิง แตงชุดทํางาน (ชุดกระโปรงเทานั้น หามสวมใสชุดกางเกงทุกรูปแบบ) และสวมครุยวิทยฐานะ

  บัณฑิตที่มีชั้นยศทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ตั้งแตวาที่รอยตรีขึ้นไปใหปฏิบัติดังนี้

  1. วันที่ถายภาพหมู ตองแตงเครื่องแบบเต็มยศ ติดเครื่องหมายใหถูกตอง และตองมีกระบี่ สายโยงกระบี่ 

     ถุงมือ และสวมใสรองเทาตามระเบียบ สวมครุยวิทยฐานะ ในวันถายภาพหมู จะมีการฝกซอมการถือ

     กระบี่ที่ถูกตอง

  2. วันซอมยอย และวันซอมใหญ จะตองนํากระบ่ี สายโยงกระบ่ี และถุงมือไปดวยทุกคร้ัง และสวมครุยวิทยฐานะ

* บัณฑิตทุกทานจะตองสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการฝกซอม *



101100100

วันศุกรที่ 6 มกราคม 2566

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

บัณฑิตที่มาไมทันตามกําหนดเวลา

ไมปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติ

จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

กำ หนดการวันพิธี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปการศึกษา 2563

ลำ ดับการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

ประจำ ปการศึกษา 2563

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต   

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

คณะที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร
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ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม)

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลัง และพลังงาน)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)

 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

 สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)  

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

คณะที่ 2 สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการ 

 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ

 สาขาวิชาการจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการ 

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกตดานการสอนภาษาอังกฤษ 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ

 สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรูและเทคโนโลยี 

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน  

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ 

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

คณะที่ 4 คณะศิลปศาสตร

คณะที่ 5 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องกล 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 สาขาวิชาเคมี

 สาขาวิชาฟสิกส

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

 สาขาวิชาเคมี 

 สาขาวิชาเคมีศึกษา 

 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 

 สาขาวิชาฟสิกส 

 สาขาวิชาฟสิกสศึกษา 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 

 สาขาวิชาสถิติ 

 สาขาวิชาเคมี 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

 สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

คณะที่ 6 คณะวิทยาศาสตร

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

 สาขาวิชามีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาศิลปบัณฑิต

สาขาวิชามีเดียอาตส

 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

คณะที่ 8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะที่ 7 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

 สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี (วิทยการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 

 สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะที่ 9 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะที่ 10 คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะที่ 11 บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม
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บทเพลงเปนสื่อซึ่ง
แสดงถึงสายสัมพันธ

แสด – ขาว – ดำ  – เหลือง นั้น
พี่นองกัน นิรันดร

-5JS-

เพลงสถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล า

คำ รอง – ทํ  านอง
สุ นทราภรณ

เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
กิ ตติ  ศรี เปารยะ

125

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ถิ่นของเราเลิศหรูพริ้งเพรา มิเคยอับเฉา ถิ่นเราวิไล

เดนเหนือใคร แมนามนั้นไซรพระราชทาน

เปนมิ่งขวัญใหเราสําคัญ สถาบันเดนดี

เราสายเลือดเดียวนั่น เหมือนนองพี่กันในทุกที่

เราภูมิใจแหงเลือดเทคโนโลยี ที่เรานองพี่พากเพียร

มั่นหมายเรียน พากเพียรทั่วหนา หมายพากาวไป

ไมทอใจ อนาคตไกล ชีวิตสดใส ภูมิใจชื่นชม

สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลา

สถาบัน เลิศลําของเรา นั้นเรืองรุงเนาว เดนในสังคม

สถาบัน ที่ชนชื่นชม นิยมทั่วกัน

ชื่อขจร เกียรติกองสําคัญ มั่นคงศักดิ์ศรี

เราสาบานไวมั่น รักประเทศนั้นเทาชีวี

ดวงวิญญาณแหงชาวเทคโนโลยี จงรักภักดีราชันย

ศาสนสําคัญ พุทธธรรมจํามั่นไวในดวงใจ

ศักดิ์ศรีนามแหงดวงฤทัย สมนามเกริกไกรพระจอมเกลาเอย
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เพลง ลู กพระจอม

คำ รอง - ไกวั ล กุ ลวั ฒโนทั ย
ทํ  านอง – ไกวั ล กุ ลวั ฒโนทั ย

นามพระจอมเกริกฟา

มิ่งมหามงกุฎ ดังตะวันสองแสงตระการ

แดนสยามรุงเรืองไพศาล

ดวยพระปรีชาญาณเอกองค

จอมเกลา จอมกษัตริยไทย

หยาดเย็นนําพระทัย

ดังหยาดฝนจากฟาโปรยลง

ทรงอุทิศพระองคสรางไทยใหยืนยง

ขาฯ ขอนอมบังคม บัวบาท

* พระบิดาแหงวิทยาศาสตรของไทย

ธ บํารุงศาสตรศิลปคําจุนดวยแสงธรรม

พระเกียรติลือนาม สยามสงาลํา

จักจดจําไมรูเลือน

** ลูกพระจอมฯ พรอมใจถวายสัตย ปฏิญาณ

ดวยมนัส ธํารงแสงแหงความดี

ลูกพระจอมฯ เทิดเกียรติภูมิศักดิ์ศรี

สรรสรางดวยมือเรานี้ ใหไทยกาวไกลทวี

เลือดเนื้อเรานี้ ลูกพระจอมฯ

(ซํา */**/**)

เพลง พระจอมเกล าธนบุ รี 

คำ รอง - ก อเกี ยรติ  ชาตะนาวิ น
ทํ  านอง – ก อเกี ยรติ  ชาตะนาวิ น

127

จักจดจําไมรูเลือน

** ลูกพระจอมฯ พรอมใจถวายสัตย ปฏิญาณ

ดวยมนัส ธํารงแสงแหงความดี

ลูกพระจอมฯ เทิดเกียรติภูมิศักดิ์ศรี

สรรสรางดวยมือเรานี้ ใหไทยกาวไกลทวี

เลือดเนื้อเรานี้ ลูกพระจอมฯ

(ซํา */**/**)

ธรรมรักษารมเย็นเปนศรีสงา

แหลงศึกษาแหงนี้ที่หลอมรวมใจ

ชื่อบางมดตํานานคนกลาวขานทั่วไป

มั่นคงในศักดิ์ศรี

สรางชื่อเสียงสืบสานผานมาปรากฏ

เกียรติยศคนแซซองทวี

กิจกรรมทําไว สงเสริมใหเราวันนี้

มีคามีความสําคัญ

พระจอมเกลาธนบุรี พระจอมเกลาธนบุรี

นามนี้ที่เรารักมั่น เปนนําหนึ่งใจเดียว

เหมือนเชือกมั่นเกลียวผูกกัน

ผูกใจพันพวกเราเกี่ยวโยงเยื่อใย

สีแสดเหลืองก็ยังคงเหลืองเรืองรอง

ไมเคยมัวหมองมีแตเติบโตยิ่งใหญ

ธรรมรักษายังคงแตกกิ่งแตกกานแตกใบ

เปนรมใจใหพวกเรา
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เพลง อาลั ยลาดกระบั ง

คำ รอง – ทํ  านอง
นวลพรรณ สุ ขสวั สดิ์ 

เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
วิ จิ ตร จิ ตรรั งสรรค 



ลาลาแลว จากไกลแคแสดไหวตามลม

เคยชื่นชม เพื่อนพองและนองพี่

สงหทัยใหกันดวยวิญญาณสัมพันธไมตรี

แตบัดนี้ถึงวันตองลาไกล

หวัดหวูดเสียง รถไฟยําเรื่อยไปบนราง

ปลิวปลิดควาง วูบวับลับจากไกล

หยาดนําตา รินหลั่ง ลาดกระบัง ยังอาลัย

อยูแหงไหน ใจฝงเตือน มิเลือนลืม

อยูแหงไหน ใจฝงเตือน มิเลือนลืม

เพลง มาร ชพระจอมเกล าลาดกระบั ง

คํ  ารอง - พลอากาศตรีประเสริ ฐ สั ชฌุ กร
ทํ  านอง - เรื ออากาศตรีคํ  ารณ ผิ วเหลื อง

เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
วิ จิ ตร จิ ตรรั งสรรค 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

แหงนี้เนาว ลาดกระบัง สั่งสอนศิลป

พระนามแหง จอมปราชญ สยามินทร

เจาคุณทหาร ประทานถิ่น ที่สําคัญ

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร กาวหนา

สามารถ สิ่งประดิษฐ คิดสรางสรรค

ธงแสดขาว สวยสด งดงามครัน

สถาบัน พระจอมเกลา เราชื่นชม

พระจอมเกลา เกรียงไกร ใหญยิ่ง

ประดิษฐ คิดสิ่ง เหมาะสม

วิทยาศาสตร สรางสังคม

สมนาม จอมปราชญ ชาติไทย

ณ แหลงนี้ สรางบัณฑิต ศิษยพระจอมเกลา

ยามเรียนเรา เฝามานะ จะหาไหน

การกีฬา เราเลน เดนกวาใคร

เราภูมิใจ ในสถาบัน สรางสรรคไทย
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เพลง มาร ชพระจอมเกล าพระนครเหนื อ

คำ รอง – ทํ  านอง
อาจารยแฉลม โกยทา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

รวบรวมเอากําลังคนมาพัฒนา

ใหความรูความสามารถเปรื่องปราชญวิทยา

สูอุตสาหกรรมไทย กาวไกลมั่นคง

ดวยพระกรุณาขององคใทภูบาล

โปรดประทานสัญลักษณพิทักษดํารง

เปนดวงตามหามงกุุฎดุจความประสงค

ใหดํารงสูความมั่นคงสถาบัน

ประดูแดง แทงกิ่งกาน ดอกบานสะพรั่ง

แผใบบัง แลดูเดน รมเย็นนิรันดร

สีหมากสุก ปลุกเลือดเนื้อ เอื้อเฟอสัมพันธ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เพลง ชาวสวนปาลม

คำ รอง – ทํ  านอง
สุ นทราภรณ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เราชาวสวนปาลม    เลออรามทามกลางวงลอม

เรามาสมยอม     อยูในวงลอมอัันพรั่งพรอมพรางไป

เราชาวสวนปาลม    งามอรามหวามตามหวามใจ

เฟองประเทืืองฤทััย   กระชัับเกลีียว ไปมิิไดคลายสัักครา

เราไมเมาสุรา     เราเมาสุขหนา

เมื่อเราไดมาสัังคมรมปาลมนี้

เราชาวสวนปาลม    ใครจะหามนําใจไมตรี

มัันหลั่งริินฤดีี     พรมขวััญ

ชีีวีีนองพี่งามรื่นรมย.
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คำ ปฏิญาณขของบัณฑิต มจธ. สจล. มจพ.

สม - เด็ ด - พระ - กะ - นิ ด - ถา - ทิ  - ราด - เจ า
กรม - สม - เด็ ด - พระ - เทบ - พะ - รั ด - ราด - สุ  - ดา

สะ - หยาม - บอ - รม - มะ - ราด - ชะ - กุ  - มา - รี 

การอานพระนาม

(เฉพาะผูแทนบัณฑิต)

 ขอพระราชทานกราบบังคมทููลทรงทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุุทธเจา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 

กลาวนําถวายคําปฏิญาณ

(บัณฑิตทุุกคนกลาวตามผูแทน)

 ขาพระพุทธเจา (นาย/นางสาว/นาง/อ่ืนๆ - กลาวช่ือของตนดังพอประมาณ) ขอกลาวคําปฏิญาณ ตอพระรัตนตรัย 

เฉพาะพระพักตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และตอหนาผูซ่ึง 

เฝาทูลละอองพระบาท อยู ณ ที่นี้ี่วา

 ขาพระพุทธเจา จักใชศิลปะวิทยาการ ซึ่งมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (ธนบุรี, เจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, พระนครเหนือ) ไดประสิทธิ์ประสาท แกขาพระพุทธเจา  เพื่อการประกอบอาชีพโดยชอบธรรม  และเปน  

คุณประโยชนตอประเทศชาติ

 ขาพระพุทธเจา จักเทิดทูน และจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีศีลธรรม

และวัฒนธรรม  บําเพ็ญสามัคคี พลีตนเพื่อสวนรวม

 ขาพระพุทธเจา จักเคารพและกตัญูตอผูมีพระคุณ จักเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา (ธนบุรี, เจาคุณทหารลาดกระบัง, พระนครเหนือ) สนับสนุุนและสงเสริมวิชาชีพ ใหกาวหนากวางขวาง    

ไปในทางที่ดีงาม

 ขาพระพุทธเจา ขอยึดมั่นคําปฏิญาณนี้ไว ดวยใจสุจริต ตราบชีวิตจะหาไม

(เฉพาะผูแทนบัณฑิต)

ดวยเกลาดวยกระหมอม.
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