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ประกาศคณะกรรมการฝ่่ายจััดการด้านบััณฑิิต มจัธ. สจัล. และ มจัพ.
สำาเนาพระราโชวาท ประจัำาปีการศึกษา 2561
 - สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง
 -  มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 -  มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี
กำาหนดการเสด็จัพระราชดำาเนินฯ และพิธีการ
 -  วัินพุธที� 11 พฤศจิกายีน 2563 (สจล.)
 -  วัินพฤหัสบัดีที� 12 พฤศจิกายีน 2563 (มจธ.)
 -  วัินศุกร์ที� 13 พฤศจิกายีน 2563 (มจพ.)
ข้้อควรปฏิิบััติสำาหรับับััณฑิิต 3 พระจัอมเกล้า
 -  ข้้อแนะนำาและข้้อควิรทราบั
 -  ข้้อปฏิิบััติิและข้้อห้ามสำาหรับับััณฑิิติ
 -  ระเบีัยีบัการแต่ิงกายีข้องบััณฑิิติ
 -  รูปแบับัการเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร
ข้้อมูลสำาหรับับััณฑิิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าธนบุัรี
 - กำาหนดการถ่ายีภาพหมู่บััณฑิิติและคณาจารย์ี 
 -  กำาหนดการฝึึกซ้้อมย่ีอยี ครั�งที� 1
 - กำาหนดการฝึึกซ้้อมยี่อยี ครั�งที� 2
 -  กำาหนดการฝึึกซ้้อมใหญ่ 
 - กำาหนดการวัินพระราชทานปริญญาบััติร
 - ลำาดับัการข้้�นรับัพระราชทานปริญญาบััติร 
ข้้อมูลสำาหรับับััณฑิิต สถาบัันเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าเจ้ัาคุณทหารลาดกระบััง
 - กำาหนดการถ่ายีภาพหมู่บััณฑิิติ
 - กำาหนดการฝึึกซ้้อมย่ีอยีบััณฑิิติ
 - กำาหนดการฝึึกซ้้อมใหญ่
 - กำาหนดการวัินพระราชทานปริญญาบััติร
 - ลำาดับัการข้้�นรับัพระราชทานปริญญาบััติร
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ข้้อมูลสำาหรับับััณฑิิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าพระนครเหนือ
 - กำาหนดการถ่ายีภาพหมู่บััณฑิิติ
 - กำาหนดการฝึึกซ้้อมย่ีอยี
 - กำาหนดการฝึึกซ้้อมใหญ่
 - กำาหนดการวัินพระราชทานปริญญาบััติร
 - ลำาดับัการข้้�นรับัพระราชทานปริญญาบััติร
แผนผังแสดงพื�นที�จััดงาน BITEC
 -  แผนผังการใช้พื�นที� 
 - แผนผังห้องพิธี มจธ.
 -  แผนผังห้องพิธี มจพ. 
 - เส้นทางเสด็จพระราชดำาเนินภายีในห้องพิธี 
 - แผนผังแสดงเส้นทางเดินบััณฑิิติ 
 - ติำาแหน่งจุดเดินข้องบััณฑิิติบันเวิที
แผนผังแสดงพื�นที�จััดงาน สจัล.
 -  แผนผังการใช้พื�นที� 
 - แผนผังห้องพิธี สจล.
 - เส้นทางเสด็จพระราชดำาเนินภายีในห้องพิธี
 - แผนผังแสดงเส้นทางเดินบััณฑิิติ 
 - ติำาแหน่งจุดเดินข้องบััณฑิิติบันเวิที
บัทเพลงประจัำาสถาบััน/ มหาวิทยาลัย
 -  สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า 
 -  ลูกพระจอม 
 -  พระจอมเกล้าธนบุัรี 
 -  อาลัยีลาดกระบััง
 -  มาร์ชพระจอมเกล้าลาดกระบััง
 - มาร์ชพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 -  ชาวิสวินปาล์ม
คำาปฏิิญาณข้องบััณฑิิต มจัธ. สจัล. มจัพ.
การประกันอุบััติเหตุบััณฑิิต 
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ประกาศ คณะกรรมการฝ่่ายจััดการด้านบััณฑิิต
มจัธ. สจัล. และ มจัพ.

เร่�อง พิธีพระราชทานปริญญาบััตร ประจัำาปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563)
-------------------------------

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าธนบุัรี สถาบัันเทคโนโลยีพระจัอมเกล้า 
เจ้ัาคุณทหารลาดกระบััง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าพระนครเหน่อ ได้รับั 
พระมหากรุณาธิคุณจัาก พระบัาทสมเด็จัพระปรเมนทรรามาธิบัดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้ัาอย่�หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม�อม ให้สมเด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา 
กรมสมเด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมารี  
เสด็จัพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบััตรแก�ผู้่้สำาเร็จัการศึกษา ประจัำาปี 
การศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) รวมทั�งสิ�น 3 วันค่อ วันพุธที� 11 พฤศจิักายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม
เจ้ัาพระยาสุรวงษ์ไวยวฒัน์ (วร บุันนาค) สจัล. วันพฤหัสบัดีที� 12 และวันศุกร์ที� 13 พฤศจักิายน 2563 
ณ ศ่นย์นิทรรศการและการประชุมไบัเทค เขตบัางนา กรุงเทพมหานคร
  ในการนี� คณะกรรมการฝ่่ายจััดการด้านบััณฑิิต มจัธ. สจัล. และ มจัพ. ได้พิจัารณาร�วมกันแล้ว  
เห็นสมควรแจ้ังข้อม่ลและรายละเอียดต�าง ๆ ที�สำาคัญยิ�ง ซึึ่�งประกอบัไปด้วย ข้อแนะนำา ข้อควรทราบั  
ข้อปฏิิบััติ และข้อห้ามต�าง ๆ  ที� คณะกรรมการฯ ได้กำาหนดขึ�นภายใต้ความถ่กต้องทางกฎหมายและ
จัารีตประเพณี รวมถึงมาตรการและการเฝ่้าระวังการระบัาดของโรคติดเช่�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม� 
2019 (COVID-19) เพ่�อให้ผู้่้เข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตรทราบัและถ่อปฏิิบััติร�วมกัน 
เพ่�อก�อให้เกิดช่�อเสียงและเกียรติภ่มิอันดียิ�งต�อมหาวิทยาลัย/สถาบััน บััณฑิิตทุกคนต้องศึกษา 
และปฏิิบััติตามโดยเคร�งครัด ตลอดจันตรงต�อเวลาที�นัดหมาย
  ดังนั�น หากเกิดปัญหาในภายหลัง อันเน่�องจัากการไม�ปฏิิบััติตนตามที�ระบุัไว้ หร่อในกรณี 
มีการกล�าวอ้างว�าไม�ทราบั ไม�เข้าใจั เข้าใจัผิู้ด รวมถึงการไม�ตรงต�อเวลา หร่ออ่�น ๆ คณะกรรมการฯ  
ไม�สามารถรับัฟัังข้อกล�าวอ้างใด ๆ ได้ บััณฑิิตจัะหมดสิทธิ�การเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตรทันที

  จึังแจ้ังมาเพ่�อให้บััณฑิิตทุกท�านทำาความเข้าใจั และถ่อปฏิิบััติโดยเคร�งครัดต�อไป

  ประกาศ ณ วันที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ดร.ก้องกาญจัน์ วชิรพนัง)
ประธานคณะกรรมการฝ่่ายจััดการด้านบััณฑิิต

มจัธ. สจัล. และ มจัพ.
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สำาเนา
พระราโชวิาท สจล
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(ร่าง)

กำาหนดการ

พระบัาทสมเด็จพระเจ้าอยีู่หัวิ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ัามหาจักรีสิรินธร

มหาวิชิราลงกรณวิรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยีพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยีชาติิ สยีามบัรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบััติร

แก่ผู้สำาเร็จการศ้กษาจากสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง

ประจำาปีการศ้กษา 2562

ณ หอประชุมเจ้าพระยีาสุรวิงษ์ไวิยีวัิฒน์  (วิร บุันนาค)

สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้ติลาดกระบััง กรุงเทพมหานคร

 

วันพุธ ที� 11 พฤศจิักายน 2563
เวิลา 08.30 น. - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำาเนินโดยีรถยีนต์ิพระที�นั�งจากวัิงสระปทุม ไปยีังสถาบัันเทคโนโลยีี   
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้ติลาดกระบััง
เวิลา 09.00 น.  - รถยีนต์ิพระที�นั�งถ้งสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง 
  เข้ติลาดกระบััง
   (วิงดุริยีางค์บัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
 - นายีกสภาสถาบััน อธิการบัดี กรรมการสภาสถาบััน รองอธิการบัดี ผู้ช่วิยีอธิการบัดี  
  คณบัดี และผู้อำานวิยีการสำานักข้องสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบััง เฝ้ึา ฯ รับัเสด็จ
 - เสด็จฯ ไปยีังห้องรับัรอง
 - ทรงฉลองพระองค์ครุยี
 - ทรงลงพระนามาภิไธยีในสมุดข้องสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบััง
 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม
   (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
 - ทรงจุดธูปเทียีนเครื�องนมัสการบูัชาพระรัตินติรัยี
 - ทรงคม
 - ประทับัพระราชอาสน์
 - ผู้แทนสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้้าเฝ้ึา ฯ ทูลเกล้า ฯ  
  ถวิายีสูจิบััติร 
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 - นายีกสภาสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง กราบับัังคมทูล  
  สำาน้กในพระมหากรุณาธิคุณและกราบับัังคมทูลเบิักอธิการบัดีสถาบัันเทคโนโลยีี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง
 - อธิการบัดีสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง กราบับัังคมทูล 
  เบิักพระสงฆ์์ ผู้ได้รับัปริญญากิติติิมศักดิ� เข้้ารับัพระราชทานปริญญากิติติิมศักดิ�  
  (จำานวิน 1 รูป)
  -  ปริญญาปรัชญาดุษฏีิบััณฑิิติกิติติิมศักดิ� 
   สาข้าวิิชาการจัดการนวัิติกรรมและอุติสาหกรรม
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 
  พระราชทานปริญญากิติติิมศักดิ�แด่พระสงฆ์์ผู้ทรงคุณวุิฒิ  (จำานวิน 1 รูป)
   (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)
 - ประทับัพระราชอาสน์ ณ ที�เดิม
 - อธิการบัดีสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง กราบับัังคมทูล  
  เบิักผู้ทรงคุณวุิฒิ เข้้ารับัพระราชทานปริญญากิติติิมศักดิ� (จำานวิน 5 รายี)
   - ปริญญาวิิศวิกรรมศาสติรดุษฎีบััณฑิิติกิติติิมศักดิ�  
    สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา
   - ปริญญาครุศาสติร์อุติสาหกรรมดุษฎีบััณฑิิติกิติติิมศักดิ�    
    สาข้าวิิชาการบัริหารการศ้กษา
   - ปริญญาวิิทยีาศาสติรดุษฎีบััณฑิิติกิติติิมศักดิ� 
    สาข้าวิิชาเศรษฐศาสติร์ธุรกิจและการจัดการ
   - ปริญญาวิิศวิกรรมศาสติรดุษฎีบััณฑิิติกิติติิมศักดิ�
    สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์
   - ปริญญาวิิทยีาศาสติรดุษฎีบััณฑิิติกิติติิมศักดิ�
    สาข้าวิิชาการจัดการโลจิสติิกส์
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี
  พระราชทานปริญญากิติติิมศักดิ�แก่ผู้ทรงคุณวุิฒิ (ติามลำาดับั)
    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)
 - คณบัดคีณะครศุาสติรอุ์ติสาหกรรมและเทคโนโลยี ี กราบับัังคมทลูเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษา
   จากสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้้ารับัพระราชทาน 
  ปริญญาบััติร  (จำานวิน 1,110 รายี) 
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี
  พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)
  (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)
 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง
 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ  (ประมาณ 10 นาที)
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 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม
 - ประทับัพระราชอาสน์
 - ผู้แทนคณบัดีคณะวิิทยีาศาสติร์ กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษาจากสถาบััน 
  เทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร  
  (จำานวิน  1,065  รายี)
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี
  พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)
  (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)
 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง
 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ  (ประมาณ 10 นาที)
 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม  
 - ประทับัพระราชอาสน์
 - ผู้แทนคณบัดีคณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์ กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษา 
  จากสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้้ารับัพระราชทาน
   ปริญญาบััติร (จำานวิน  1,105  รายี) 
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี  
  พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)
    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)
 - รองอธิการบัดีอาวุิโสฝ่ึายีบัริหารวิิชาการ กราบับัังคมทูลเบิักบััณฑิิติผู้ได้รับัเกียีรติินิยีม   
  อันดับัหน้�งเหรียีญทอง
  เข้้ารับัพระราชทานเหรียีญทอง (จำานวิน 18 รายี)
 - สมเ ด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี
  พระราชทานเหรียีญทองแก่บััณฑิิติผู้ได้รับัเกียีรติินิยีมอันดับัหน้�งเหรียีญทอง  
   (ติามลำาดับั)
 - ผู้ได้รับัพระราชทานปริญญาบััติรกล่าวิคำาปฏิิญาณ
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี
  พระราชทานพระราโชวิาท
    (จบัพระราโชวิาท/ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
 - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที�หน้าเครื�องนมัสการ
 - เสด็จออกจากหอประชุม
    (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)   
 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง
 - ทรงเปลื�องฉลองพระองค์ครุยี
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 - ประทับัพระราชอาสน์ ณ โต๊ิะเสวิยี
 - เสวิยีพระกระยีาหารกลางวัิน
    (สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง จัดถวิายี)
 - ทรงฉลองพระองค์ครุยี
 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม
    (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
 - ทรงจุดธูปเทียีนเครื�องนมัสการบูัชาพระรัตินติรัยี
 - ทรงคม
 - ประทับัพระราชอาสน์ 
 - คณบัดีคณะวิิศวิกรรมศาสติร์ กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษาจากสถาบััน 
  เทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 
    (จำานวิน  1,117  รายี) 
 - สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  กรมสมเดจ็พระเทพรตัินราชสดุา ฯ สยีามบัรมราชกมุารี
   พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษ า (ติามลำาดับั)
    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)
 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง
 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ (ประมาณ 10 นาที)
 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม
 - ประทับัพระราชอาสน์
 - ผู้แทนคณบัดีคณะวิิศวิกรรมศาสติร์ กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษาจากสถาบััน 
  เทคโนโลยีีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร   
  (จำานวิน  1,156  รายี)
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี
   พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)
    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)
 - รองอธิการบัดีอาวุิโสฝ่ึายีบัริหารวิิชาการ กราบับัังคมทูลเบิักบััณฑิิติผู้ได้รับัเกียีรติินิยีม 
  อันดับัหน้�งเหรียีญทอง เข้้ารับัพระราชทานเหรียีญทอง (จำานวิน 17 รา ยี)
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 
  พระราชทานเหรียีญทองแก่บััณฑิิติผู้ได้รับัเกียีรติินิยีมอันดับัหน้�งเหรียีญทอง  
   (ติามลำาดับั)
 - ผู้ได้รับัพระราชทานปริญญาบััติรกล่าวิคำาปฏิิญาณ
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 
  พระราชทานพระราโชวิาท
    (จบัพระราโชวิาท/ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
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 - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที�หน้าเครื�องนมัสการ
 - เสด็จออกจากหอประชุม
    (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง
 - ทรงเปลื�องฉลองพระองค์ครุยี
 - เสด็จ ฯ ไปประทับัรถยีนต์ิพระที�นั�ง
    (วิงดุริยีางค์บัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
 - เสด็จพระราชดำาเนินกลับั  

การแต่ิงกายี แต่ิงเครื�องแบับัปกติิข้าวิ

หมายีเหตุิ  ร่างกำาหนดการนี�เป็นกำาหนดการอยี่างไม่เป็นทางการ อาจมีการเปลี�ยีนแปลงติาม

ควิามเหมาะสม
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(ร่าง)

กำาหนดการ

พระบัาทสมเด็จพระเจ้าอยีู่หัวิ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา  ฯ เจ้าฟ้ัามหาจักรีสิรินธร

มหาวิชิราลงกรณวิรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยีพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยีชาติิ สยีามบัรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบััติร

แก่ผู้สำาเร็จการศ้กษาจากมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี

และ

มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจำาปีการศ้กษา 2562

ณ ศูนย์ีนิทรรศการและการประชุมไบัเทค เข้ติบัางนา กรุงเทพมหานคร

 

วันพฤหัสบัดี ที� 12 พฤศจิักายน 2563

เวิลา 08.30 น. - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 

  เสด็จพระราชดำาเนินโดยีรถยีนต์ิพระที�นั�งจากวัิงสระปทุม  ไปยีังศูนยี์นิทรรศการ

  และการประชุมไบัเทค  เข้ติบัางนา

เวิลา 09.00 น.  - รถยีนต์ิพระที�นั�งถ้งศูนย์ีนิทรรศการและการประชุมไบัเทค เข้ติบัางนา

    (วิงดุริยีางค์บัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

 -  นายีกสภามหาวิิทยีาลัยี อธิการบัดี กรรมการสภามหาวิิทยีาลัยี รองอธิการบัดี 

  ผู้ช่วิยีอธิการบัดี คณบัดี ผู้อำานวิยีการสำานัก/สถาบัันข้องมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีี

  พระจอมเกล้าธนบุัรี เฝ้ึา ฯ รับัเสด็จ

 -  เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง

 - ทรงฉลองพระองค์ครุยี 

 - ทรงลงพระนามาภิไธยีในสมุดข้องมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี

 -  เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม

     (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

  - ทรงจุดธูปเทียีนเครื�องนมัสการบูัชาพระรัตินติรัยี

 - ทรงคม

 - ประทับัพระราชอาสน์ 
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 - ผู้แทนมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีพีระจอมเกล้าธนบุัรี เข้้าเฝ้ึา ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวิายีสูจิบััติร

 -  นายีกสภามหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี กราบับัังคมทูลสำาน้กใน 

   พระมหากรุณาธิคุณ และกราบับัังคมทูล เบิักอธิการบัดีมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยี ี

   พระจอมเกล้าธนบุัรี 

 - อธิการบัดีมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี กราบับัังคมทูลเบิักพระสงฆ์์ 

  ผู้สำาเร็จการศ้กษา เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร (จำานวิน 4 รูป)

 -  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานปริญญาบััติรแด่พระสงฆ์์ผู้สำาเร็จการศ้กษา (จำานวิน 4 รูป)

     (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 -  ประทับัพระราชอาสน์ ณ ที�เดิม

 - ผู้แทนคณบัดีคณะวิิศวิกรรมศาสติร์ กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษา  

  จากมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร  

   (จำานวิน  1,230 รายี)

  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

     (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง 

 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ (ประมาณ 10 นาที) 

 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม

 - ประทับัพระราชอาสน์

 - ผู้แทนคณบัดีคณะวิิศวิกรรมศาสติร์  กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษา จาก  

  มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 

  (จำานวิน  1,234  รายี)

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง 

 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ (ประมาณ 10 นาที)

 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม 

 - ประทับัพระราชอาสน์
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 -  ผู้แทนคณบัดีคณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ  กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษา    

  จากมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร  

  (จำานวิน  1,237  รายี)

  -  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 

  พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

     (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - ผู้ได้รับัพระราชทานปริญญาบััติรกล่าวิคำาปฏิิญาณ

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 

  พระราชทานพระราโชวิาท

     (จบัพระราโชวิาท/ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)    

 - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที�หน้าเครื�องนมัสการ     

 - เสด็จออกจากหอประชุม

     (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี) 

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง    

 -  ทรงเปลื�องฉลองพระองค์ครุยี

 - ประทับัพระราชอาสน์ ณ โต๊ิะเสวิยี

 -  เสวิยีพระกระยีาหารกลางวัิน

    (มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าธนบุัรี จัดถวิายี)    

 -  เสด็จ ฯ ไปประทับัรถยีนต์ิพระที�นั�ง

    (วิงดุริยีางค์บัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี) 

 -  เสด็จพระราชดำาเนินกลับั  

  

การแต่ิงกายี แต่ิงเครื�องแบับัปกติิข้าวิ

หมายีเหตุิ  ร่างกำาหนดการนี�เป็นกำาหนดการอย่ีางไม่เป็นทางการ อาจมีการเปลี�ยีนแปลงติามควิาม

เหมาะสม
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วันศุกร์ ที� 13 พฤศจิักายน 2563    

เวิลา 08.30 น.  - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 

  เสด็จพระราชดำาเนินโดยีรถยีนต์ิพระที�นั�งจากวัิงสระปทุม  ไปยีังศูนยี์นิทรรศการ 

   และการประชุมไบัเทค  เข้ติบัางนา 

เวิลา 09.00 น.  - รถยีนต์ิพระที�นั�งถ้งศูนยี์นิทรรศการและการประชุมไบัเทค เข้ติบัางนา  

     (วิงดุริยีางค์บัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

 -  นายีกสภามหาวิิทยีาลัยี อธิการบัดี กรรมการสภามหาวิิทยีาลัยี รองอธิการบัดี

  ผู้ช่วิยีอธิการบัดี คณบัดี  ผู้อำานวิยีการวิิทยีาลัยี / สำานัก / สถาบัันข้องมหาวิิทยีาลัยี

  เทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เฝ้ึา ฯ รับัเสด็จ

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง

 - ทรงฉลองพระองค์ครุยี

  - ทรงลงพระนามาภิไธยีในสมุดข้องมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 -  เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม

    (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

 - ทรงจุดธูปเทียีนเครื�องนมัสการบูัชาพระรัตินติรัยี

 - ทรงคม

 - ประทับัพระราชอาสน์

 -  ผู้แทนมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้้าเฝ้ึา ฯ ทูลเกล้า ฯ 

  ถวิายีสูจิบััติร  

 - นายีกสภามหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบับัังคมทูล 

  สำาน้กในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบับัังคมทูลเบิักอธิการบัดีมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีี

   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 - อธิการบัดีมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบับัังคมทูล  

   เบิักพระสงฆ์์ผู้สำาเร็จการศ้กษา เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร (จำานวิน 2 รูป)

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี  

   พระราชทานปริญญาบััติรแด่พระสงฆ์์ผู้สำาเร็จการศ้กษา (จำานวิน 2 รูป) 

     (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - ประทับัพระราชอาสน์ ณ ที�เดิม

 - คณบัดีบััณฑิิติวิิทยีาลัยี กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษาจากมหาวิิทยีาลัยี   

  เทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 

  (จำานวิน 914 รายี)
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 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง 

 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ (ประมาณ 10 นาที)

 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม

 - ประทับัพระราชอาสน์

 - คณบัดีคณะวิิศวิกรรมศาสติร์ กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษาจากมหาวิิทยีาลัยี

  เทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 

  (จำานวิน 1,066 รายี)

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง 

 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ (ประมาณ 10 นาที)

 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม

 - ประทับัพระราชอาสน์

 - ผู้แทนคณบัดีคณะวิิทยีาศาสติร์ประยีุกต์ิ กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษา 

  จากมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้้ารับัพระราชทาน

  ปริญญาบััติร (จำานวิน 901 รายี)

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

    พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - ผู้ได้รับัพระราชทานปริญญาบััติรกล่าวิคำาปฏิิญาณ  

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานพระราโชวิาท

    (จบัพระราโชวิาท/ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

 - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที�หน้าเครื�องนมัสการ

 - เสด็จออกจากหอประชุม

    (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง

 - ทรงเปลื�องฉลองพระองค์ครุยี
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 - ประทับัพระราชอาสน์ ณ โต๊ิะเสวิยี

 - เสวิยีพระกระยีาหารกลางวัิน

    (มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดถวิายี)

 - ทรงฉลองพระองค์ครุยี

 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม

    (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

 - ทรงจุดธูปเทียีนเครื�องนมัสการบูัชาพระรัตินติรัยี

 - ทรงคม

 - ประทับัพระราชอาสน์

 - คณบัดีคณะเทคโนโลยีีและการจัดการอุติสาหกรรม กราบับัังคมทูลเบิัก

  ผู้สำาเร็จการศ้กษาจากมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร  (จำานวิน 1,200 รายี)

 -  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี 

  พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

     (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง

 - ประทับัพักพระราชอิริยีาบัถ  (ประมาณ 10 นาที)

 - เสด็จออกจากห้องรับัรองเข้้าหอประชุม

 - ประทับัพระราชอาสน์

 - ผู้แทนคณบัดีวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม กราบับัังคมทูลเบิักผู้สำาเร็จการศ้กษา 

  จากมหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้้ารับัพระราชทาน

  ปริญญาบััติร (จำานวิน 1,274 รายี)

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานปริญญาบััติรแก่ผู้สำาเร็จการศ้กษา (ติามลำาดับั)

    (ข้ณะนี� พระสงฆ์์เจริญชัยีมงคลคาถา)

 - ผู้ได้รับัพระราชทานปริญญาบััติรกล่าวิคำาปฏิิญาณ

 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตินราชสุดา ฯ สยีามบัรมราชกุมารี

   พระราชทานพระราโชวิาท

    (จบัพระราโชวิาท/ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี) 

 - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที�หน้าเครื�องนมัสการ

 - เสด็จออกจากหอประชุม

    (ดนติรีบัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)
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 - เสด็จ ฯ ไปยีังห้องรับัรอง

 - ทรงเปลื�องฉลองพระองค์ครุยี

 - เสด็จ ฯ ไปประทับัรถยีนต์ิพระที�นั�ง

    (วิงดุริยีางค์บัรรเลงเพลงสรรเสริญพระบัารมี)

 - เสด็จพระราชดำาเนินกลับั 

   

การแต่ิงกายี   แต่ิงเครื�องแบับัปกติิข้าวิ

หมายีเหตุิ ร่างกำาหนดการนี�เป็นกำาหนดการอยี่างไม่เป็นทางการ อาจมีการเปลี�ยีนแปลงติามควิาม

เหมาะสม
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ข้้อควรปฏิิบััติิสำำ�หรับับััณฑิิติ 3 พระจอมเกล้้�

	• ข้อแนะน�าและข้อควรทราบั
	• ข้อปฏิบััติและข้อห้ามส�าหรับับััณฑิต
	• ระเบัียบัการแต่งกายของบััณฑิต
	• รูปแบับัการเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร



ข้อแนะน�าและข้อควรทราบั

1. ลำาดับัสถาบััน/มหาวิทยาลัยที�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร
 1.1 สจล.  วัินพุธที� 11 พฤศจิกายีน 2563
 1.2 มจธ.  วัินพฤหัสบัดีที� 12 พฤศจิกายีน 2563
 1.3 มจพ.  วัินศุกร์ที� 13 พฤศจิกายีน 2563

2. การฝึ่กซ้้อม
2.1 คณะกรรมการฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติ มจธ. สจล. และ มจพ. ถือว่ิาการฝึึกซ้้อมย่ีอยี  

ณ สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี และการฝึึกซ้้อมใหญ่ที�สถาบััน/ศูนย์ีนิทรรศการและการประชุมไบัเทค  
มีควิามสำาคัญมาก และเป็นสิ�งที�จำาเป็นสูงสุดสำาหรับับััณฑิิติทีี�จะเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร  
ดังนั�นบััณฑิิตที�ไม่ เข้้าฝึ่กซ้้อม ไม่ว่าครั�งหนึ�งครั�งใดตามที�สถาบััน/ มหาวิทยาลัยกำาหนด  
คณะกรรมการฯ ไม่อนุญาตให้เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร โดยไม่มีข้้อยกเว้นใด ๆ

2.2 ในวัินฝึึกซ้้อมยี่อยี ณ สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี บััณฑิิติจะได้รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ คนละ  
1 ฉบัับัเท่านั�น (วิิธีการดำาเนินการข้้�นอยีู่กับัดุลยีพินิจข้องคณะกรรมการฯ แต่ิละแห่ง)

2.3 บััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ มีควิามสำาคัญมากต่ิอบััณฑิิติทุกคน เพราะเมื�อผ่านการฝึึกซ้้อมแต่ิละครั�ง
 กรรมการฯ จะบัันท้กข้้อมูลให้ ฉะนั�นบััณฑิิติคนใดที�ถือบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติที�ยีังไม่ได้บัันท้กข้้อมูล
 กรรมการฯ จะถือว่ิาบััณฑิิติไม่ผ่านการฝึึกซ้้อม จ้งไม่มีสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรทันที

2.4 หมายีเลข้ในบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ คือลำาดับัการเข้้ารบััพระราชทานปรญิญาบััติรข้องบััณฑิิติ
แต่ิละแห่ง หมายีเลข้นี�จะไม่ซ้ำ�ากัน และบััณฑิิติไม่สามารถแลกเปลี�ยีนหรือใช้ข้องผู้อื�นได้ ดังนั�นบััณฑิิติ
ต้ิองพกติิดตัิวิและเก็บั รักษาไว้ิให้ดี อย่าทำาชำารุด ทำาหาย หรือลืมพกติดตัวอย่างเด็ดข้าด

2.5 ในการฝึึกซ้้อมยี่อยีและฝึึกซ้้อมใหญ่บััณฑิิติทุกคนต้ิองเข้้ารับัฝึึกซ้้อมติามขั้�นติอนจนกวิ่า 
พิธีฯ ต่ิาง ๆ จะเสร็จสิ�นลง อีกทั�งต้ิองปฏิิบััติิติามระเบีัยีบัและวิิธีการ ซ้้�งคณะกรรมการฝ่ึายีจัดการ
ด้านบััณฑิิติ เป็นผู้กำาหนด โดยีบััณฑิิติแต่ิละแห่งสามารถดูรายีละเอียีดการฝึึกซ้้อมย่ีอยีและรายีละเอียีด
การฝึึกซ้้อมใหญ่ ได้ในหนังสือคู่มือฯ และในสื�อประชาสัมพันธ์ต่ิาง ๆ  ที�สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยีได้จัดทำา
ไว้ิได้ด้วิยี
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3. การรับัพระราชทานปริญญาบััตร
 3.1 ในวัินพระราชทานปริญญาบััติร บััณฑิิติทุกคนต้ิองรายีงานตัิวิต่ิอคณะกรรมการฝ่ึายีจัดการ
ด้านบััณฑิิติข้องแต่ิละแห่ง ติามสถานที�ที�ระบุัไว้ิ และติามวัินเวิลาที�กำาหนดอยี่างเคร่งครัด โดยีแสดง
บััติรประจำาตัิวิที�ติิดรูปถ่ายีข้องตินซ้้�งส่วินราชการออกให้ พร้อมกับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติติ่อ 
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวิ บััณฑิิติที�ไม่มีบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ หรือมีบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ แต่ิไม่มี 
การบัันท้กข้้อมูลผ่านการฝึึกซ้้อม จะไม่ได้รับัอนุญาติให้เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร โดยีไม่มี 
ข้้อยีกเว้ินใด ๆ
 3.2 บััณฑิิติต้ิองปฏิิบััติิตัิวิอยี่างเคร่งครัด ติามข้้อห้าม ข้้อปฏิิบััติิ ระเบัียีบัการแติ่งกายี และ  
การรับัพระราชทานปริญญาบััติร
 3.3 เมื�อเข้้าห้องพิธีฯ แล้วิ บััณฑิิติต้ิองเข้้านั�งประจำาที�ข้องตินโดยีเร็วิ ไม่ส่งเสียีงดัง ไม่ลุกเดิน
พลุกพล่าน ไม่สลับัที�กับัเพื�อน และไม่ออกนอกห้องพิธีฯ โดยพลการก่อนสิ�นสุดพิธีฯ เป็นอันข้าด 
กรณี มีเหตุิส่วินตัิวิเกิดข้้�นอย่ีางฉุกเฉิน ต้ิองการควิามช่วิยีเหลือ ให้บัอกเพื�อนข้้างเคียีงทันที  
เพื�อพยีายีามติิดต่ิอกรรมการท่านใดก็ได้ที�อยีู่ใกล้ที�สุดให้ช่วิยีเหลือ
 3.4 บััณฑิิตทุกคนต้องสำารวมทั�งใจัและกายตลอดพิธีฯ เพราะเป็นครั�งหนึ�งหรือ อาจัจัะเป็น 
ครั�งเดียวในชีวิต
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ข้อปฏิบััติและข้อห้ามส�าหรับับััณฑิต

 1. ต้องตรงต่อเวลา ติามกำาหนดการที�แจ้งให้ทราบัทั�งวัินฝึึกซ้้อมย่ีอยี ที�สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี วัิน
ฝึึกซ้้อมใหญ่ และวัินพระราชทานปริญญาบััติร ณ สจล. หรือศูนยี์นิทรรศการและการประชุม 
ไบัเทค (บัางนา)
 2. เมื�อยีติุิการถ่ายีภาพในวัินพระราชทานปริญญาบััติรแล้วิ บััณฑิิติต้ิองติรวิจสอบัเครื�องแต่ิงกายี
ให้ถูกต้ิองเรียีบัร้อยี  เติรียีมรับัประทานอาหารในปริมาณที�เพียีงพอ และไม่เสาะท้อง เข้้าห้องนำ�า 
ทำาธุระส่วินตัิวิให้เสร็จ ใครมีโรคประจำาตัิวิควิรรับัประทานยีาป้องกันให้ครบัถ้วิน ส่วินใครที�เจ็บัป่วิยี
ฉับัพลันให้รีบัไปพบัหน่วิยีพยีาบัาลโดยีเร็วิที�สุด และต้ิองรีบัแจ้งต่ิอกรรมการฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติ
ให้ทราบัด้วิยี เพื�อที�จะได้ช่วิยีเหลือบััณฑิิติให้เข้้าพิธีฯ โดยีราบัรื�นและป้องกันเหตุิสุดวิิสัยีบันเวิที
 3. การเข้้าแถวิรายีงานตัิวิ ให้เข้้าแถวิรายีงานตัิวิติามลำาดับัคณะ และติามหมายีเลข้ให้ถูกต้ิอง โดยี
อยีู่ในอาการสำารวิม รักษามารยีาทที�สุภาพ และไม่ส่งเสียีงดัง อันเป็นคุณสมบััติิที�ดีงามซ้้�งบััณฑิิติพ้ง
กระทำา
 4. ให้รายีงานตัิวิโดยีการบัันท้กข้้อมูล พร้อมแสดงบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติต่ิอกรรมการฯ
 5. ก่อนที�บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�ในหอประชุม จะติ้องเดินผ่านซุ้้มติรวิจโลหะและข้องติ้องห้าม  
ดังนั�นเมื�อเกิดสัญญาณเสียีงดังข้้�นกับับััณฑิิติคนใด กรรมการฯ ในส่วินข้อง ศรภ. (ประจำากรม 
ราชองครักษ์) และข้องสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยีจำาเป็นต้ิองข้อติรวิจสอบับััณฑิิติผู้นั�นโดยีละเอียีด  
และกรณีติรวิจพบัสิ�งข้องต้ิองห้าม กรรมการฯ ต้ิองยี้ดไว้ิ ฉะนั�นสิ�งข้องต่อไปนี�ถือว่าเป็นสิ�งข้อง 
ต้องห้าม ห้ามพกติดตัวและห้ามนำาเข้้าห้องพิธีฯ โดยเด็ดข้าด คือ
  5.1 โลหะทุกชนิด ปากกา ดินสอ ยีกเว้ิน กุญแจบ้ัานและกุญแจรถ (1 ดอกเท่านั�น) ซ้้�งบััณฑิิติ
ต้ิองถือไว้ิในมือ เพื�อแสดงให้กรรมการฯ เห็นในข้ณะเดินผ่านซุ้้มติรวิจโลหะ
  5.2 กล้องถ่ายีภาพทุกชนิด และทุกข้นาด
  5.3 กระเป๋า ถุงผ้า ถุงกระดาษ ทั�งประเภทสะพายี หนีบั และถือ
  5.4 บุัหรี� ไปน์ และอุปกรณ์การจุดไฟัทุกชนิด
  5.5 เครื�องมือสื�อสารทุกชนิด
  5.6 นาฬิิกาข้้อมือทุกชนิด
  5.7 เครื�องประดับัทุกชนิด
  5.8 กระดาษบัันท้ก กระดาษทิชชู และกระดาษอื�น ๆ ทุกชนิด
  5.9 แว่ินติากันแดด และแว่ินติาใด ๆ ทั�งสิ�น ยกเว้น แว่ินสายีติา กรณีที�แว่ินสายีติาเป็นสีชา 
ต้ิองแจ้งต่ิอกรรมการฯ ให้ทราบัด้วิยี
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 6. ต้ิองแต่ิงกายีติามระเบีัยีบัอยี่างเคร่งครัด เช่น
  6.1  ห้ามใส่วิิกผม และผมปลอมทุกรูปแบับั
  6.2  ห้ามทำาสีผมที�ไม่ใช่สีธรรมชาติิข้องคนเอเชียี และห้ามฉีดสเปรยี์หรือทำาไฮไลท์สีที�ผมทุกสี
  6.3  ห้ามทาเล็บัมือ ห้ามติิดเล็บัปลอม และห้ามไว้ิเล็บัยีาวิ
  6.4 บััณฑิิติชายีห้ามไว้ิหนวิด - เครา
 7. บััณฑิิติทุกคนต้ิองอยีูใ่นอาการสำารวิม รักษามารยีาทที�ดีงาม ห้ามส่งเสียีงดัง
 8. การเดินผ่านลาดพระบัาท ให้เดินข้้ามด้วิยีอาการปกติิ ห้ามกระโดด
 9. ห้ามเคี�ยีวิหมากฝึรั�ง ตัิ�งแต่ิการรายีงานตัิวิและติลอดพิธีฯ
 10. ในข้ณะที�มีการพระราชทานปริญญาบััติรอยีู่นั�น หากบััณฑิิติที�อยีู่บันเวิที ปฏิิบััติิผิดวิิธี หรือ
หกล้ม หรือการข้านชื�อไม่ติรงกับัชื�อข้องบััณฑิิติ บััณฑิิติที�นั�งอยีู่ห้ามหัวิเราะ หรือแสดงอาการใด ๆ  
ที�ไม่สุภาพออกมา และสำาหรับับััณฑิิติที�หกล้มบันเวิทีให้ลุกข้้�น แล้วิดำาเนินการทุกอย่ีางปกติิ ห้ามวิิ�งลง
จากเวิที
 11. นัดแนะกับัญาติิไว้ิล่วิงหน้าว่ิาเมื�อพิธีฯ เสร็จสิ�นแล้วิ จะพบักันที�จุดใด เพราะสถาบััน/
มหาวิิทยีาลัยีจะงดกระจายีเสียีงประชาสัมพันธ์ตัิ�งแต่ิเริ�มพิธีฯ (ฝ่ึายีประชาสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์
เฉพาะงานราชการที�จำาเป็นเท่านั�น)
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ระเบัียบัการแต่งกายของบััณฑิต

บััณฑิิตต้องแต่งกายตามข้้อบัังคับัที�ระบุัไว้นี�โดยเคร่งครัดทุกประการ คือ
1. บััณฑิิตชายทั�วไป ทุกระดับั

ผม ทรงสุภาพ ต้ิองไม่มีลวิดลายีบันศีรษะ ไม่ยีาวิเกินปกเสื�อครุยี ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้้ายี
สีผมดำาธรรมชาติิ ห้ามทำาสีผมใด ๆ ห้ามฉีดสเปรย์สี หรือทำาไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม และ
ผมปลอมทุกชนิด

เสื�อ ให้ใช้เสื�อนอกแบับัราชการสขี้าวิ  (ชดุราชปะแติน) ใช้ดุมโลหะสีทองติราสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี
 ติิดที�คอ 1 เม็ด และติลอดแนวิสาบัเสื�อ 4 เม็ด ติิดเข็้มสัญลักษณ์สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยีที�คอเสื�อ 
ทั�ง 2 ข้้าง และในวัินพระราชทานปริญญาบััติร ให้ติดเข็้มวิทยฐานะที�อกเสื�อด้านซ้้าย

กางเกง แบับัสากลสีข้าวิ ไม่รัดรูป ข้ายีาวิถ้งหลังเท้า ไม่พับัปลายีข้า ผ้าชนิดเดียีวิกับัเสื�อ
เข็้มขั้ด (ถ้ามี) หนังสีดำา หัวิเข็้มขั้ดโลหะมีลายีดุนเครื�องหมายีสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยีชนิดหัวิรูด  

มีปลอกหนังสีดำา 1 ปลอก สำาหรับัสอดปลายีเข็้มขั้ด
รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดำา แบับัไม่ผูกเชือก ไม่มีลวิดลายี และไม่ติิดโลหะ
ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีดำา ไม่มีลวิดลายี ยีาวิคร้�งน่อง

2. บััณฑิิตชาย ทุกระดับัที�เป็นข้้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจั
แต่ิงชุดปกติิข้าวิ โดยีติิดเครื�องหมายีประจำากระทรวิงติ้นสังกัดพร้อมแถบัยีศ แถบัเครื�องราช

อิสริยีาภรณ์ติามฐานะที�ได้รับั และติิดเข็้มวิิทยีฐานะที�อกเสื�อด้านซ้้ายี ใต้ิแถบัเครื�องราชอิสริยีาภรณ์ 
สำาหรับั ผม รองเท้า และถุงเท้า ให้ปฏิิบััติเช่นเดียวกับับััณฑิิตชายทั�วไปทุกระดับั (ข้้อ 1)

3. บััณฑิิตหญิง ระดับัปริญญาตรี
ผม ทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้้ายี สีผมดำาธรรมชาติ ห้ามทำาสีผมใด ๆ  ห้ามฉีดสเปรย์

หรือทำาไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด ไม่ติิดเครื�องประดับัทุกชนิด แต่ิหาก
จำาเป็นต้ิองใช้ที�รัดผม ที�หนีบัผม ให้ใช้ สีดำาเรียีบัเท่านั�น สำาหรับับััณฑิิติหญิงมุสลิมให้ใช้สีผ้าคลุมศีรษะ
ติามที�สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี กำาหนด (มจธ. ใช้สีข้าวิเรียีบั สจล. และ มจพ. ใช้สีดำาเรียีบั)

เสื�อ ใช้เสื�อนักศ้กษาแข้นสั�น ผ้าข้าวิเกลี�ยีงไม่มีลวิดลายี ไม่บัางเกินควิร และไม่รัดรูป แบับัคอเชิ�ติ 
ผ่าอกติลอด ที�อกเสื�อทำาเป็นสาบัติลบัเข้้าข้้างใน เสื�อชั�นในเฉพาะสีข้าวิ/ครีม พร้อมสวิมทับัด้วิยี 
เสื�อกล้ามสีข้าวิ บัังทรง ใช้ดุมโลหะสีเงินตราสถาบััน/มหาวิทยาลัยติดที�คอ 1 เม็ด และตลอดแนว
สาบัเสื�อ 4 เม็ด ติิดเครื�องหมายีสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี ที�อกเสื�อด้านซ้้ายี และในวัินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร ให้ติิดเข็้มวิิทยีฐานะที�อกเสื�อด้านข้วิา

กระโปรง สีกรมท่า แบับัสุภาพ ทรงติรง ไม่อัดจีบั ผ่าหลัง สาบัทับัซ้้อน ไม่มีลวิดลายี ยีาวิคลุมเข่้า 
ไม่ยีาวิรุ่มร่าม ไม่คับัหรือแคบัจนเกินไป ไม่ปักเครื�อง ประดับั หรือยีาวิไม่เกินเกินชายครุย ห้ามสวม
กระโปรงแบับักางเกง

30 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



เข็้มขั้ด หนังสีดำา หัวิเข็้มขั้ดโลหะมีลายีดุนเครื�องหมายีสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี ชนิดหัวิรูด  
มีปลอกหนังสีดำา 1 ปลอก สำาหรับัสอดปลายีเข็้มขั้ด ห้ามใช้ที�หนีบักระดาษหนีบัเข็้มขั้ดกับักระโปรง

รองเท้า หนังสีดำา (หรือวัิสดุเทียีมหนัง ไม่มันวิาวิ) ทรงเรียีบัหุ้มส้น (สูงไม่เกิน 2 นิ�วิ) ทรงสุภาพ
หัวิรองเท้าตัิด/มน ไม่มีลวิดลายี ไม่มีโลหะ หรือเครื�องประดับั และไม่เป็นส้นเข็้มหรือทรงเติารีด  
และไม่อนุญาติให้บััณฑิิติหญิงสวิมรองเท้ารูปทรงแบับัผู้ชายี

ถุงน่อง แบับัเต็ิมตัิวิสีเนื�อ ไม่มีลวิดลายี

4. บััณฑิิตหญิง ระดับัปริญญาโท/เอก
ผม ทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้้ายี สีผมดำาธรรมชาติ ห้ามทำาสีผมใด ๆ  ห้ามฉีดสเปรย์

หรือทำาไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด ไม่ติิดเครื�องประดับัทุกชนิด แต่ิหาก
จำาเป็นต้ิองใช้ที�รัดผม ที�หนีบัผม ให้ใช้สีดำาเรียีบัเท่านั�น สำาหรับับััณฑิิติหญิงมุสลิม ให้ใช้สีผ้าคลุมศีรษะ
ติามที�สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี กำาหนด (มจธ. ใช้สีข้าวิเรียีบั สจล. และ มจพ. ใช้สีดำาเรียีบั)

เสื�อ บััณฑิิติสามารถเลือกได้ 2 กรณี คือ
[1] ใช้เสื�อเชิ�ติสีข้าวิเกลี�ยีง ติิดกระดุมพลาสติิกติลอดแนวิ ตัิ�งแต่ิคอจนถ้งข้ายีเสื�อ (จำานวิน 5 เม็ด) 

และในวัินพิธีพระราชทานปริญญาบััติร ให้ติิดเข็้มวิิทยีฐานะที�อกเสื�อด้านข้วิา หรือ
[2] ใช้เสื�อนักศ้กษาแข้นสั�น ผ้าข้าวิเกลี�ยีงไม่มีลวิดลายี ไม่บัางเกินควิร และไม่รัดรูป แบับัคอเชิ�ติ

ผ่าอกติลอด ที�อกเสื�อทำาเป็นสาบัติลบัเข้้าข้้างใน เสื�อชั�นในเฉพาะสีข้าวิ/ครีม พร้อมสวิมทับัด้วิยี 
เสื�อกล้ามสีข้าวิ บัังทรง ใช้ดุมโลหะสีเงินตราสถาบััน/มหาวิทยาลัยติดที�คอ 1 เม็ด และตลอดแนว
สาบัเสื�อ 4 เม็ด ติิดเครื�องหมายีสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี ที�อกเสื�อด้านซ้้ายี และในวัินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร ให้ติิดเข็้มวิิทยีฐานะที�อกเสื�อด้านข้วิา

กระโปรง สีกรมท่า แบับัสุภาพ ทรงติรง ไม่อัดจีบั ผ่าหลัง สาบัทับัซ้้อน ไม่มีลวิดลายี ยีาวิคลุมเข่้า 
ไม่ยีาวิรุ่มร่าม ไม่คับัหรือแคบัจนเกินไป ไม่ปักเครื�องประดับั หรือยีาวิไม่เกินเกินชายครุย ห้ามสวม
กระโปรงแบับักางเกง

เข็้มขั้ด หนังสีดำา หัวิเข็้มขั้ดโลหะมีลายีดุนเครื�องหมายีสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยี ชนิดหัวิรูด  
มีปลอกหนังสีดำา 1 ปลอก สำาหรับัสอดปลายีเข็้มขั้ด ห้ามใช้ที�หนีบักระดาษหนีบัเข็้มขั้ดกับักระโปรง

รองเท้า หนังสีดำา (หรือวัิสดุเทียีมหนัง ไม่มันวิาวิ) ทรงเรียีบัหุ้มส้น (สูงไม่เกิน 2 นิ�วิ) ทรงสุภาพ
หัวิรองเท้าตัิด/มน ไม่มีลวิดลายี ไม่มีโลหะหรือเครื�องประดับั และไม่เป็นส้นเข็้มหรือทรงเติารีด  
และไม่อนุญาติให้บััณฑิิติหญิงสวิมรองเท้ารูปทรงแบับัผู้ชายี

ถุงน่อง แบับัเต็ิมตัิวิสีเนื�อ ไม่มีลวิดลายี

5. บััณฑิิตหญิงทุกระดับัที�เป็นข้้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจั
แต่ิงชุดปกติิข้าวิได้โดยีติิดเครื�องหมายีประจำากระทรวิงต้ินสังกัดพร้อมแถบัยีศ แถบัเครื�องราช

อิสริยีาภรณ์ติามฐานะที�ได้รับั และติิดเข็้มวิิทยีฐานะที�อกเสื�อด้านซ้้ายีใต้ิแถบัเครื�องราชอิสริยีาภรณ์ 
สำาหรับัผม รองเท้า และถุงน่อง ให้ปฏิิบััติเช่นเดียวกับับััณฑิิตหญิงระดับัปริญญาตรี (ข้้อ 3)
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6. บััณฑิิตที�มียศทหาร และตำารวจั หรือว่าที�ร้อยตรีขึ้�นไป
แต่ิงกายีติามระเบีัยีบัว่ิาด้วิยีเครื�องแต่ิงกายีข้องต้ินสังกัด ประดับัแถบัเครื�องราชอิสริยีาภรณ์และ

เหรียีญติราให้ถูกต้ิอง ครบัถ้วิน ให้ติดเข็้มวิทยฐานะที�อกเสื�อด้านซ้้าย ในวัินซ้้อมย่ีอยีและวัินซ้้อมใหญ่
ให้นำากระบีั�มาด้วิยี

7. บััณฑิิตหญิงที�ตั�งครรภ์์
ใส่ชุดติิดกัน (ชุดแซ้ก) ทรงเอ เสื�อสีข้าวิ คอปกเชิ�ติ กระโปรงสีกรมท่า สำาหรับัผม รองเท้า และ

ถุงน่อง ให้ปฏิิบััติเช่นเดียวกับับััณฑิิตหญิงระดับัปริญญาตรี (ข้้อ 3)

8. ข้้อห้ามสำาหรับับััณฑิิต
8.1  ห้ามไว้ิเล็บัยีาวิ ห้ามทำาสีเล็บั เคลือบัเล็บั และใส่เล็บัปลอม
8.2  ห้ามติิดข้นติาปลอม
8.3  บััณฑิิติชายีห้ามไว้ิหนวิด - เครา
8.4 บััณฑิิติที�มีปัญหาทางสายีติา ให้ใส่แว่ินแบับัเลนส์ใส กรอบัแว่ินสีดำา หากเป็นโลหะ 

ต้ิองไม่สะท้อนแสง และกรณีใส่คอนแทคเลนส์ต้ิองใส่เป็นสีธรรมชาติิ ไม่ใส่บิั�กอายี (ข้ยีายีม่านติา)
8.5  บััณฑิิติที�มีรอยีสักทุกประเภท และอยีูน่อกการปกปิดข้องเสื�อผ้า หรือสามารถมองเห็นได้

เมื�อข้ยีับัร่างกายี ให้ดำาเนินการปกปิดรอยีสักให้เรียีบัร้อยี
8.6  เครื�องมือสื�อสารทุกชนิด ทุกประเภทไม่สามารถนำาเข้้าในงานพิธีได้ในทุกกรณี
8.7  เครื�องประดับัทุกชนิด เหรียีญ กุญแจ โลหะต่ิาง ๆ ไม่สามารถนำาเข้้าในงานพิธีได้ทุกกรณี

 (ให้พกกุญแจได้ 1 ดอก และธนบััติรได้ 1 ใบัเท่านั�น)
8.8  ผ้าเช็ดหน้า กระดาษเช็ดหน้า กระดาษซั้บัหน้ามัน ไม่สามารถนำาเข้้าในงานพิธีได้
8.9 บััณฑิิติที�มีโรคประจำาตัิวิ สามารถนำายีาติิดตัิวิได้เฉพาะรับัประทาน ไม่เกิน 3 มื�อ  

และนำาฝึากไว้ิที�ฝ่ึายีพยีาบัาล
8.10 ห้ามใส่นาฬิิกาทุกชนิด

หากปรากฏิกรณีต่ิาง ๆ ในวัินพิธีพระราชทานปริญญาบััติร
ซ้้�งได้แจ้งเตืิอนแล้วิในวัินฝึึกซ้้อม

แต่ิบััณฑิิติไม่ปฏิิบััติิติามที�สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยีแจ้งเตืิอน
สถาบััน/มหาวิิทยีาลัยีจำาเป็นต้ิองตัิดสิทธิ�

การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร
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บััณฑิิตชายทั่ั�วไป ทัุ่กระดัับั

บััณฑิิตหญิิง ระดัับัปริญิญิาตรี

ระเบัียบัการแต่งกายของบััณฑิต
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บััณฑิิตชาย ทั่่�เป็นข้้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

บััณฑิิตหญิิง ทั่่�เป็นข้้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

34 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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ชุดเครื�องแบับันักศึกษาเสื�อเชิ�ตสีข้าวเกลี�ยง

บััณฑิิตหญิิง ระดัับัปริญิาโทั่ / เอก

35คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



 1. การสวิมครุยีวิิทยีฐานะที�สวิยีงามนั�น สำาหรับับััณฑิิติชายี ควิรให้ชายีครุยียีาวิประมาณ 
คร้�งแข้้ง สำาหรับับััณฑิิติหญิง ควิรให้ชายีครุยีอยีู่ในระดับัเดียีวิกับัชายีกระโปรง หรือยีาวิกว่ิาพองาม
 2. ให้บััณฑิิติสวิมรองเท้าคู่ที�จะใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบััติร ในการฝึึกซ้้อมทุกวัิน 
เพื�อให้เกิดควิามเคยีชิน และคล่องตัิวิ

ข้อเสนอแนะ

36 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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ชุดติดกัน (แซ้ก) ทรงเอ 
• ท่อนบัน  เสื�อข้าวิ ปกเชิ�ติ ติิดกระดุมพลาสติิกติลอดแนวิ (จำานวิน 5 เม็ด)
• ท่อนลาง กระโปรงสีกรมท่า

สำาหรับัผม รองเท้า และถุงน่อง ให้ปฏิิบััติเช่นเดียวกับับััณฑิิตหญิงระดับัปริญญาตรี (ข้้อ 3.)

ชุดส�าหรับับััณฑิตหญิงที�ตั�งครรภ์์

37คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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• สวิมเครื�องแบับัปกติิข้าวิติามติ้นสังกัด สวิมครยุีวิิทยีฐานะติาม
ระดับัปริญญาที�ได้รับั

• ถือกระบีั�ด้วิยีมือซ้้ายี โดยีใช้นิ�วิทั�ง 4 สอดเข้้าไปในโกร่งกระบัี� 
โดยีให้ข้้อที� 2 ข้องนิ�วิชี�อยีู่ติรงโกร่งกระบีั�

• การใส่สายีโยีงกระบัี� (สามชายี) ให้เล็กเข้้าระหวิ่างหูกางเกงหูที�
1 - 2 โดยีสายีโยีงกระบีั�ห้อยีลง

• ห่วิงโลหะที�สายีโยีงกระบัี� (สามชายี) ให้คล้องเข้้ากบััฝึักกระบัี�
• เมื�อใช้คูก่บััถงุมือให้นำาถงุมอืมาพาดโกร่งกระบีั� โดยีให้ปลายีนิ�วิ

ให้ลงและให้นิ�วิโป้งข้องถุงมืออยีู่ทางข้วิามือ และให้เก็บัปลายี
ถุงมือที�สวิมไว้ิในอุ้งมือ

• การเดนิแถวิเพื�อเข้้ารบััพระราชทานปรญิญาบััติรให้ยีกกระบีั�ข้้�น
โดยีปลายีกระบีั�อยีูสู่งจากพื�นประมาณ 1 ฝ่ึามอื ท่อนแข้นแนบั
ข้้างลำาตัิวิติลอด เพื�อไม่ให้ไปกระบีั�แกว่ิง และเมื�อหยุีดให้ลดรถ
กระบีั�ไว้ิในท่าติรงเสมอ

• การยีืนในท่าติรงให้ปลายีกระบีั�ชิดนิ�วิก้อยีเท้าซ้้ายี
• เครื�องหมายีเหล่าติิดที�คอเสื�อด้านข้วิามือ โดยีติิดห่างจากข้อบั

ล่างและคอเสื�อด้านละ 2.5 เซ้นติิเมติร
• เครื�องหมายีควิามสามารถพเิศษประดบัับัรเิวิณหน้าอกด้านข้วิา

แนวิเดียีวิกับัเครื�องหมายีแพรแถบั
• ใช้กระดุมโลหะสีทอง ติราติามติ้นสังกัด ติิดที�คอ 1 เม็ดและ

ติลอดแนวิสาบัเสื�อ 4 เม็ด
• บั่าอินธนูแข้็งติามชั�นยีศ
• เครื�องหมายี นก. ติิดที�คอเสื�อด้านซ้้ายี ห่างจากข้อบัล่างและ

คอเสื�อด้านละ 2.5 เซ้นติิเมติร
• เครื�องหมายีแพรแถบั (สญัญาบัตัิร) ติดิที�อกเสื�อด้านซ้้ายีสงูจาก

กระเป๋า 0.5 เซ้นติิเมติร
• กระบีั�ติามเหล่าที�สงักัด สายีโยีงกระบัี� (สามชายี) และถงุมอืข้าวิ
• รองเท้าหนังแบับัทหาร แบับัผูกเชือกหรือแบับัฮาบั
• ให้ติิดเข้็มวิิทยีฐานะที�อกเสื�อด้านซ้้ายี*

หมายเหต ุ*เข็้มวิทยฐานะบััณฑิิตจัะไดรั้บัแจักในวันฝึ่กซ้้อมยอ่ย

การแต่งกายของบััณฑิตที�มียศทหาร ต�ารวจ 
หรือว่าที�ร้อยตรีข้�นไป

38 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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บััณฑิตมุสลิมหญิง

ผ้าคลุมฮิญาบัสีดำา ไม่มีลวดลายผ้าคลุมฮิญาบัสีดำา ไม่มีลวดลาย
บััณฑิิต สจัล. และ มจัพ.บััณฑิิต สจัล. และ มจัพ.

ผ้าคลุมฮิญาบัสีข้าว ไม่มีลวดลายผ้าคลุมฮิญาบัสีข้าว ไม่มีลวดลาย
บััณฑิิต มจัธ. บััณฑิิต มจัธ. 

 คลุมผ้าฮิญาบั โดยีสอดปลายีผ้าไว้ิในคอเสื�อ สีพื�น ไม่มีลวิดลายี โดยีมีการกำาหนดสีติาม
มหาวิิทยีาลัยี / สถาบัันกำาหนด ดังนี� 

• ใช้ผ้าคลุมสีข้าว สำาหรับับััณฑิิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าธนบัุรี
• ใช้ผ้าคลมุสีดำา สำาหรบัับััณฑิิตสถาบัันเทคโนโลยพีระจัอมเกล้าเจ้ัาคณุทหารลาดกระบััง

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าพระนครเหนือ

39คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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2. จัับัประมาณกึ�งกลางข้องปริญญาบััตร

3. นำาปริญญาบััตรแนบัอก ให้ตราข้องสถาบััน/
มหาวิทยาลัยอยู่ด้านหน้า

 นิ�วหัวแม่มิืออยู่ด้านบันข้องปกปริญญาบััตร 
พร้อมกับัชักเท้าข้วา ถอยเฉียง 3 ก้าว
(ข้วา - ซ้้าย - ข้วา) ถวายความเคารพ 
และหันข้วาเดินลงจัากเวที

แสดงการเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร
เม่�อถึึงต�าแหน่งหน้าที�ประทับัองค์ประธาน

1. ยืนตรง ยกมือข้วาขึ้�นในระดับั
ปริญญาบััตร นิ�วทั�ง 4 เรียงชิด

 ติดกัน นิ�วหัวแม่มือกางออก

รูปแบับัการเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร

40 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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 การถือปริญญาบััติรข้ณะนั�ง ยีืน เดิน มีลักษณะเฉียีงข้้�นเล็กน้อยี ให้ปริญญาบััติรแนบัอก 
เห็นติราสถาบััน/มหาวิิทยีาลัยีอยีู่ด้านหน้า และมีเฉพาะนิ�วิหัวิแม่มือเท่านั�นที�อยีู่ด้านบันข้องปก
ปริญญาบััติร นิ�วิที�เหลือจับัปกปริญญาบััติรไว้ิโดยีไม่เกร็ง ระหว่ิางเดินต้ิองสำารวิม ไม่แกว่ิงแข้วินจนถ้ง
ที�นั�งข้องบััณฑิิติ ห้ามลดปริญญาบััติรลงต่ำำ��กว่ิาระดับัอก  ระหวิา่งนั�งต้ิองถือปริญญาบััติรในลักษณะ
ดังรูปเช่นกัน และห้ามเปิดดูปริญญาบััติรจนกว่ิาพิธีจะแล้วิเสร็จ

การถึ่อปริญญาบััตร ขณะนั�ง ย่น เดิน

41คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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การถวายความเคารพข้องบััณฑิิตหญิงทั�วไปและข้้าราชการให้ถอนสายบััว โดยีปฏิิบััติิดังนี�
1. หยีุดนิ�งยีืนติรง
2. วิาดเท้าซ้้ายีไปด้านหลังข้องเท้าข้วิา
3. พร้อมๆ กับัยี่อตัิวิลง และค้อมศีรษะเล็กน้อยี มือทั�งสองควิำ�าอยีู่เหนือเข่้าทั�งสองข้้าง
4. ดันตัิวิข้้�นติรงพร้อมด้งเท้ากลับัมายีืนเสมอกัน ให้ระวัิงชายีเสื�อครุยีที�จะมากรอมเท้า แล้วิทำาให้

สะดุดเวิลาลุกข้้�น

การถึวายความเคารพของบััณฑิตหญิง

ขั้�นที� 1 ขั้�นที� 2 ขั้�นที� 3 ขั้�นที� 4

42 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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การถึวายความเคารพของบััณฑิตชาย

การถวายความเคารพข้องบััณฑิิตชายทั�วไปและข้้าราชการ โดยีปฏิิบััติิดังนี�
1. หยีุดนิ�งยีืนติรง ใช้ส่วินบันข้องร่างกายีตัิ�งแต่ิเอวิ โค้งไปข้้างหน้าประมาณ 45 องศา
2. มือแนบัชิดลำาตัิวิ โดยีไม่เกร็งแข้น ค้อมศีรษะเล็กน้อยี แล้วิจ้งคืนลำาตัิวิให้ตัิ�งติรง
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ข้้อมูล้สำำ�หรับับััณฑิิติ
มห�วิทย�ล้ัยเทคโนโล้ยีพระจอมเกล้้�ธนบัุรี

	• ก�าหนดการถึ่ายภ์าพหมู่บััณฑิต
	• ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
	• ก�าหนดการฝึกซ้อมใหญ่
	•  ก�าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบััตร
	• ล�าดับัการข้�นรับัพระราชทานปริญญาบััตร



ก�าหนดการถึ่ายภ์าพหมู่บััณฑิตและคณาจารย์

วันเสาร์ที� 7 พฤศจิกายน 2563
ณ บัริเวณอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงยิม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบัุรี

ชุดัทั่่� เรียก
บััณฑิิต

ข้้�น
อัฒจันทั่ร์

คณะ / สาข้าวิชา

1 07.30 น. 08.00 น. ดุษฎีีบััณฑิิต และมหาบััณฑิิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (316)

  ปร.ด.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ (2)

  วิท.ม.เทคโนโลยีีสารสนเทศ (142)

  วิท.ม.ระบับัสารสนเทศทางธุรกิจ (148)

  วิท.ม.วิิศวิกรรมซ้อฟัต์ิแวิร์ (21) 

  วิท.ม.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ (3)

2 07.45 น. 08.15 น. บััณฑิิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (153)

  วิท.บั.เทคโนโลยีีสารสนเทศ (120)

  วิท.บั.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ - ภาษาอังกฤษ (33)

3 08.00 น. 08.30 น. มหาบััณฑิิต บััณฑิิตวิทยาลัยการจััดการและนวัตกรรม (144)

  บัธ.ม./วิท.ม.การจัดการ (95)

  วิท.ม.การจัดการโลจิสติิกส์ (4) 

  บัธ.ม.การจัดการสำาหรับัการเป็นผู้ประกอบัการ (28) 

  วิท.ม.การจัดการโลจิสติิกส์และซั้พพลายีเชน (17)

4 08.15 น. 08.45 น. ดุษฎีีบััณฑิิต มหาบััณฑิิต และบััณฑิิต สถาบัันวิทยาการหุ่น

ยนต์ภ์าคสนาม (67)

  ปร.ด.วิิทยีาการหุ่นยีนต์ิและระบับัอัติโนมัติิ (1) วิท.ม.ธุรกิจ

เทคโนโลยีี (1) 

  วิศ.ม.วิิทยีาการหุ่นยีนต์ิและระบับัอัติโนมัติิ (4)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมหุ่นยีนต์ิและระบับัอัติโนมัติิ (61)

46 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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ชุดัทั่่� เรียก
บััณฑิิต

ข้้�น
อัฒจันทั่ร์

คณะ / สาข้าวิชา

5 08.30 น. 09.00 น. ดุษฎีีบััณฑิิต มหาบััณฑิิต (284)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (59)

คณะวิทยาศาสตร์ (70) 

คณะทรัพยากรชีวภ์าพและเทคโนโลยี (44)

คณะศิลปศาสตร์ (18)

คณะพลังงานสิ�งแวดล้อมและวัสดุ (50)

วิทยาลัยสหวิทยาการ (2)

บััณฑิิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ�งแวดล้อม (41)

6 08.45 น. 09.15 น. บััณฑิิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (272) 

  ค.อ.บั.วิิศวิกรรมเครื�องกล (43), ค.อ.บั.วิิศวิกรรมโยีธา (34)  

  ค.อ.บั.วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา (99), ค.อ.บั.วิิศวิกรรมอุติสาหการ (46) 

  ทล.บั.เทคโนโลยีีอุติสาหกรรม - เทคโนโลยีีเครื�องกล (22) 

  ทล.บั.เทคโนโลยีีอุติสาหการ (28)

7 09.00 น. 09.30 น. บััณฑิิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (276) 

  ทล.บั.เทคโนโลยีีไฟัฟ้ัา (20), ทล.บั.เทคโนโลยีีโยีธา (18)

  ทล.บั.เทคโนโลยีีการศ้กษาและสื�อสารมวิลชน (83)

  วิท.บั.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ประยุีกต์ิ - มัลติิมีเดียี (106) 

  วิท.บั.เทคโนโลยีีการพิมพ์และบัรรจุภัณฑ์ิ (49)

8 09.15 น. 09.45 น. ดุษฎีีบััณฑิิต และมหาบััณฑิิต (261)

  คณะวิิศวิกรรมศาสติร์ ทุกสาข้าวิิชา

9 09.30 น. 10.00 น. บััณฑิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (270)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมเครื�องกล (132)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมเครื�องกล - พลังงาน เศรษฐศาสติร์ 

  และสิ�งแวิดล้อม (69) 

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม (ปกติิ/นานาชาติิ) (69)
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ชุดัทั่่� เรียก
บััณฑิิต

ข้้�น
อัฒจันทั่ร์

คณะ / สาข้าวิชา

10 09.45 น. 10.15 น. บััณฑิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (236) 

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมโยีธา (ปกติิ/นานาชาติิ) (148)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมระบับัควิบัคุมและเครื�องมือวัิด

  (ปกติิ/สหกิจศ้กษา) (68)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมอัติโนมัติิ - นานาชาติิ (20)

11 10.00 น. 10.30 น. บััณฑิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (242)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมเคมี (ปกติิ/นานาชาติิ) (118)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมอุติสาหการ (86) 

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมเมคคาทรอนิกส์ (38)

12 10.15 น. 10.45 น. บััณฑิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (254)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ (ปกติิ/นานาชาติิ) (142) 

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 

  (ปกติิ/นานาชาติิ) (112)

13 10.30 น. 11.00 น. บััณฑิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (238)

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา (100), วิศ.บั.วิิศวิกรรมวัิสดุ (39)   

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา (ระบับัไฟัฟ้ัา อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง 

  และพลังงาน) (44) 

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมการผลิติชิ�นส่วินยีานยีนต์ิ (14) 

  วิศ.บั.วิิศวิกรรมเครื�องมือ (41)

14 10.45 น. 11.15 น. บััณฑิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   วิศ.บั.วิิศวิกรรมศาสติร์ พื�นที�การศ้กษาราชบุัรี 

   (ให้มาถ่ายีเฉพาะกลุ่มที�ศ้กษาในพื�นที�ราชบุัรีเพิ�มเติิมด้วิยี)

15 11.00 น. 11.30 น. บััณฑิิต คณะวิทยาศาสตร์ (185)

  วิท.บั.คณิติศาสติร์ (31)

  วิท.บั.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ประยุีกต์ิ (41) 

  วิท.บั.สถิติิ (36), วิท.บั.เคมี (77)

16 11.15 น. 11.45 น. บััณฑิิต คณะวิทยาศาสตร์ (155)

  วิท.บั.ฟิัสิกส์ประยุีกต์ิ (64), วิท.บั.จุลชีวิวิิทยีา (55) 

  วิท.บั.วิิทยีาศาสติร์และเทคโนโลยีีการอาหาร (36)

48 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ชุดัทั่่� เรียก
บััณฑิิต

ข้้�น
อัฒจันทั่ร์

คณะ / สาข้าวิชา

17 11.30 น. 12.00 น. มหาบััณฑิิต และบััณฑิิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบับั (131)

  วิท.ม./ศล.ม./สถ.ม.การออกแบับัและการวิางแผน (6)

  สถ.บั.สถาปัติยีกรรม (43), สถ.บั.สถาปัติยีกรรมภายีใน (34) 

  ศป.บั.การออกแบับัอุติสาหกรรม (18)

  ศล.บั.ออกแบับันิเทศศิลป์ (30)

18 11.45 น. 12.15 น. บััณฑิิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบับั (217)

  วิท.บั.เทคโนโลยีีมีเดียี (72), ศล.บั.มีเดียีอาติส์ (107) 

  ทล.บั.มีเดียีทางการแพทยี์และวิิทยีาศาสติร์ (38)

การแต่่งกาย: ชุุดพิิธีีการ สวมครุยวิทยฐานะ และสวมหน้ากากอนามัยต่ลอดเวลา (ถอดเฉพิาะต่อน
ถ่ายรูปเท่านั�น)
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ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อยครั�งที� 1

วันเสาร์ที� 7 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบัุรี

วันเสาร์ที� 7 พฤศจิักายน 2563: ฝึ่กซ้้อมย่อย ครั�งที� 1
บััณฑิิติจะต้ิองเข้้าร่วิมฝึึกซ้้อมติามห้อง และช่วิงเวิลาที�กำาหนด
(ควิรมาก่อนเวิลาเริ�มต้ินประมาณ 10 - 15 นาที)

บััณฑิตคณะ / ภ์าควิชา - สาขาวิชา เวลา สถึานที�ฝึกซ้อม

วิทยาลัยสหวิทยาการ ดุษฎีบััณฑิิติ  (กลุ่ม 056)
คณะทรัพยากรชีวภ์าพและเทคโนโลยี: 
ดุษฎีบััณฑิิติ มหาบััณฑิิติ ทุกคน (กลุ่ม 056)

11:00 – 12:00 น. CB2501 
อาคารเรียีนรวิม 2 ชั�น 5

คณะพลังงานสิ�งแวดล้อมและวัสดุ: 
ดุษฎีบััณฑิิติ มหาบััณฑิิติ ทุกคน (กลุ่ม 057)

11:00 – 12:00 น. CB2201 
อาคารเรียีนรวิม 2 ชั�น 2

คณะศิลปศาสตร์: ดุษฎีบััณฑิิติ มหาบััณฑิิติ ทุกคน 
(กลุ่ม 059)

11:00 – 12:00 น. SOLA - 506
คณะศิลปศาสติร์ ชั�น 5

บััณฑิิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ�งแวดล้อม: 
ดุษฎีบััณฑิิติ มหาบััณฑิิติ ทุกคน (กลุ่ม 058)

11:00 – 12:00 น. CB2401
อาคารเรียีนรวิม 2 ชั�น 4

บััณฑิิตวิทยาลัยการจััดการและนวัตกรรม: 
มหาบััณฑิิติ ทุกคน (กลุ่ม 052 – 055)

13:00 – 14:00 น. CB5809
อาคารเรียีนรวิม 5 ชั�น 8

สถาบัันวิทยาการหุ่นยนต์ภ์าคสนาม: ดุษฎีบััณฑิิติ 
มหาบััณฑิิติ บััณฑิิติ ทุกคน (กลุ่ม 073 – 074)

13:00 – 14:00 น. FB403 – FB404
อาคารปฏิิบััติิการฯ FIBO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ: ปร.ด.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
นานาชาติิ, วิท.ม.เทคโนโลยีีสารสนเทศ
(กลุ่ม 060 – 063)

12:30 – 13:30 น. V Space ชั�น 14 
(อาคารเรียีนรู้ 

พหุวิิทยีาคาร)
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การแต่่งกาย: ชุุดพิิธีีการ หรือชุุดสุภาพิต่ามที�มหาวิทยาลัยกำาหนด สวมครุยวิทยฐานะ  
และสวมหน้ากากอนามัยต่ลอดเวลาฝึึกซ้้อม

บััณฑิตคณะ / ภ์าควิชา - สาขาวิชา เวลา สถึานที�ฝึกซ้อม

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ: 

วิท.ม.ระบับัสารสนเทศทางธุรกิจ, 
วิท.ม.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
และ วิท.ม.วิิศวิกรรมซ้อฟัต์ิแวิร์ 
(กลุ่ม 064 – 068)

14:00 – 15:00 น. V Space ชั�น 14 
(อาคารเรียีนรู้ 

พหุวิิทยีาคาร)

วิท.บั.เทคโนโลยีสีารสนเทศ,  
วิท.บั.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ – ภาษา
อังกฤษ (กลุ่ม 069 – 072)

15:30 – 16:30 น.

คณะวิทยาศาสตร์: ดุษฎีบััณฑิิติ มหาบััณฑิิติ ทุกคน 
(กลุ่ม 075 – 076)

12:30 – 13:30 น. SCL 124
(อาคารปฏิิบััติิการ 

ทางวิิทยีาศาสติร์ ชั�น 1)

วิท.บั.คณิติศาสติร์ วิท.บั.วิิทยีาการ
คอมพิวิเติอร์ประยุีกต์ิ,  
วิท.บั.สถิติิ (กลุ่ม 077 – 079)

12:30 – 13:30 น. SC 2109
(อาคาร 

คณิติศาสติร์ – ฟิัสิกส์)

วิท.บั.จุลชีวิวิิทยีา 
วิท.บั.วิิทยีาศาสติร์และเทคโนโลยีี
การอาหาร
(กลุ่ม 082 – 084)

14:00 – 15:00 น.

วิท.บั.เคมี (กลุ่ม 080 – 081) 12:30 – 13:30 น. SC 2111
(อาคาร 

คณิติศาสติร์ – ฟิัสิกส์)
วิท.บั.ฟิัสิกส์ประยุีกต์ิ 
(กลุ่ม 085 – 086)

14:00 – 15:00 น.
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ขั้�นตอนการฝึ่กซ้้อมย่อย ครั�งที� 1 ให้ถือปฏิิบััติดังนี�
 • บััณฑิิติรายีงานตัิวิ หน้าห้องฝึึกซ้้อม ติามห้องและช่วิงเวิลาเริ�มติ้นที�กำาหนด (ควิรมาก่อน

ประมาณ 10 - 15 นาที)
 • เมื�อบััณฑิิติเข้้านั�งในห้องฝึึกซ้้อมเรียีบัร้อยีแล้วิ ผู้ดูแลการฝึึกซ้้อมชี�แจงเกี�ยีวิกับักำาหนดการ 

รายีละเอียีดต่ิาง ๆ และการฝึึกซ้้อม และชมวิิดีทัศน์เกี�ยีวิกับัการฝึึกซ้้อม
 • กรรมการฯ แจกบััติรประจำาติัวิบััณฑิิติ โปรดติรวิจสอบัควิามถูกติ้องข้องข้้อมูลและภาพถ่ายี

บันบััติร ซ้้�งบััณฑิิติต้ิองเก็บับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติไว้ิให้ดี ห้ามทำาหายี หรือแยีกชิ�นส่วิน  
และโปรดจำาลำาดับัที�ข้องตินเองด้วิยี

 • เริ�มทำาการฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติร ประกอบัด้วิยีการถวิายีควิามเคารพ 
การรับั การถือปริญญาบััติร การสำารวิมในการเดิน การนั�ง รวิมถ้งข้้อปฏิิบััติิ และข้้อห้ามต่ิาง ๆ

      หมายเหตุ :  บััณฑิิติทุกคนจะต้ิองผ่านการติรวิจคัดกรอง ติามที�มหาวิิทยีาลัยีกำาหนด 
เว้ินระยีะห่าง และสวิมหน้ากากอนามัยีติลอดเวิลาฝึึกซ้้อม

52 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อยครั�งที� 2

วันอาทิตย์ที� 8 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบัุรี
(อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี)

วันอาทิตย์ที� 8 พฤศจิักายน 2563: ฝึ่กซ้้อมย่อย ครั�งที� 2

เวลา กิจกรรม บััณฑิตคณะ / ภ์าควิชา - สาขาวิชา

07.00 น.

10.30 น.

- บััณฑิิติรายีงานตัิวิติามจุดที�  
  กำาหนด โดยีใช้บััติรประจำาตัิวิ 
  บััณฑิิติ และเข้้าแถวิเรียีงติาม 
   ลำาดับัที�ที�กำาหนดไว้ิ
  (ควิรมาก่อนเวิลาประมาณ 
  10 - 15 นาที)
- บััณฑิิติเดินแถวิ และเข้้านั�ง    
   ประจำาที�ในห้องประชุม
-  ทำาการฝึึกซ้้อม
-  เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อม

- กลุ่มที� 001 - 033 [0001 - 1207]
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ดุษฎีบััณฑิิติ, มหาบััณฑิิติ
    คณะวิิศวิกรรมศาสติร์ทั�งหมด 
    บััณฑิิติ คณะวิิศวิกรรมศาสติร์  
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมเคมี (ปกติิ/นานาชาติิ),  
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมเครื�องกล (ปกติิ/พลังงานฯ)
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา (ปกติิ/ระบับัไฟัฟ้ัาฯ),  
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมโยีธา (ปกติิ/นานาชาติิ), 
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมอุติสาหการ, 
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมเมคคาทรอนิกส์,  
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ (ปกติิ/นานาชาติิ) 
    วิศ.บั.วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม (ปกติิ/นานาชาติิ)
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เวลา กิจกรรม บััณฑิตคณะ / ภ์าควิชา - สาขาวิชา

10.30 น.

14.00 น.

- บััณฑิิติรายีงานตัิวิติามจุดที� 
   กำาหนด โดยีใช้บััติรประจำาตัิวิ   
  บััณฑิิติ และเข้้าแถวิเรียีงติาม
   ลำาดับัที�ที�กำาหนดไว้ิ
  (ควิรมาก่อนเวิลาประมาณ 
   10 - 15 นาที)
- บััณฑิิติเดินแถวิ และเข้้านั�ง 
   ประจำาที�ในห้องประชุม
-  ทำาการฝึึกซ้้อม
-  เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อม

- กลุ่มที� 034 - 068 [1208 - 2464]
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
   วิศ.บั.วิิศวิกรรมระบับัควิบัคุมฯ
   วิศ.บั.วิิศวิกรรมอัติโนมัติิ นานาชาติิ 
   วิศ.บั.วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาสื�อสารฯ (ปกติิ/นานาชาติิ),  
   วิศ.บั.วิิศวิกรรมการผลิติชิ�นส่วินยีานยีนต์ิ 
   วิศ.บั.วิิศวิกรรมเครื�องมือ, วิศ.บั.วิิศวิกรรมวัิสดุ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบับั
  ทุกคน
  บััณฑิิตวิทยาลัยการจััดการและนวัตกรรม
  ทุกคน
  วิทยาลัยสหวิทยาการ ทุกคน
  คณะทรัพยากรชีวภ์าพและเทคโนโลยี ทุกคน 
  คณะพลังงานสิ�งแวดล้อมและวัสดุ ทุกคน 
  บััณฑิิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน 
  และสิ�งแวดล้อม ทุกคน 
  คณะศิลปศาสตร์ ทุกคน 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดุษฎีบััณฑิิติ 
  และมหาบััณฑิิติทุกคน
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เวลา กิจกรรม บััณฑิตคณะ / ภ์าควิชา - สาขาวิชา

14.00 น.

17.30 น.

- บััณฑิิติรายีงานตัิวิติามจุดที� 
  กำาหนด โดยีใช้บััติรประจำาตัิวิ 
  บััณฑิิติ และเข้้าแถวิเรียีง 
 ติ ามลำา ดั บั ที� ที� กำา หนด ไ ว้ิ  
  (ควิรมาก่อนเวิลาประมาณ 
   10 - 15 นาที)

-  บััณฑิิติเดินแถวิ และเข้้านั�ง 
   ประจำาที�ในห้องประชุม
-  ทำาการฝึึกซ้้อม
-  เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อม

- กลุ่มที� 069 - 102 [2465 - 3701]
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    วิท.บั.เทคโนโลยีีสารสนเทศ
    วิท.บั.วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
  สถาบัันวิทยาการหุ่นยนต์ภ์าคสนาม ทุกคน
  คณะวิทยาศาสตร์ ทุกคน
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  ทุกคน

การแต่่งกาย: ชุุดสุภาพิต่ามที�มหาวิทยาลัยกำาหนด สวมครุยวิทยฐานะ และสวมหน้ากากอนามัยต่ลอด
ระยะเวลาการฝึึกซ้้อม

ขั้�นตอนการฝึ่กซ้้อมย่อย ครั�งที� 2 ให้ถือปฏิิบััติดังนี�
 • บััณฑิิติรายีงานติัวิติามสถานที�ที�กำาหนด โดยีใช้บััติรประจำาติัวิบััณฑิิติ และเข้้าแถวิเรียีงติาม

ลำาดับัหมายีเลข้
 • บัณัฑิติิเดนิแถวิเข้้าในห้องพธิ ีข้านลำาดบััที�ติวัิเองให้คณะกรรมการฯ ได้ติรวิจสอบัอกีครั�งหน้�ง

ก่อนเข้้าที�นั�ง โปรดระวัิงอย่ีาสลับัที�กันเด็ดข้าด
 • พิธีกรชี�แจงข้ั�นติอนในการฝึึกซ้้อม
 • เริ�มทำาการฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติร ประกอบัด้วิยีการถวิายีควิามเคารพ  

การรับั การถือปริญญาบััติร การสำารวิมในการเดิน การนั�ง และการข้านรายีชื�อบััณฑิิติโดยี
คณบัดี หรือผู้แทน โดยีกำาหนดจำานวินการเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร นาทีละ 32 - 35 คน

 • บัณัฑิิติจะได้รบััเข้ม็วิิทยีฐานะ บัตัิรจอดรถ บัตัิรเข้้าห้องรบััรองญาติิบัณัฑิิติ (คนละ 2 สทิธ)ิ  
ข้องที�ระล้ก และอื�นๆ

 • ก่อนเสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อม พิธีกรจะยีำ�าเติือนเกี�ยีวิกับัข้้อปฏิิบััติิ และข้้อห้ามติ่างๆ

บััณฑิิตโปรดรักษาเวลา เพื�อความรวดเร็วในการฝึ่กซ้้อม
รักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการฝึ่กซ้้อม
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ก�าหนดการฝึกซ้อมใหญ่

วันอังคารที� 10 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบัเทค

วันอังคารที� 10 พฤศจิักายน 2563 : ฝึ่กซ้้อมใหญ่ 

เวลา บััณฑิต

06.00 น. -  บััณฑิิติรายีงานตัิวิ ณ บัริเวิณหน้าห้อง EH 101 ศูนยี์นิทรรศการและการประชุม
   ไบัเทค โปรดเติรียีมบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติในการรายีงานตัิวิ
- บััณฑิิติชายีสวิมครุยีวิิทยีฐานะ / บััณฑิิติหญิงถอดครุยีพาดไว้ิที�แข้น 
   และเดินแถวิเข้้าไปยัีงห้องตัิ�งแถวิ EH 104

06.30 น. -  บััณฑิิตินั�งติามแถวิและลำาดับัที� ในห้อง EH 104
-   เช็คชื�อบััณฑิิติ โดยีกรรมการฯ จะติรวิจสอบับััณฑิิติแต่ิละคน ติามลำาดับัหมายีเลข้
   ห้ามสลับัที�กันเด็ดข้าด
-  บััณฑิิติที�เช็คชื�อไม่ทันจะถูกตัิดสิทธิ�การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรทันที
   โดยีไม่มีข้้อยีกเว้ิน เพราะจะไม่มีการรอคอยี ไม่มีการเว้ินที�ให้ในทุกกรณี 

07.00 น. -  บััณฑิิติในห้อง EH 104 เดินแถวิเข้้าในห้องพิธี EH 102 - 103 โปรดข้านลำาดับั  
   ที�ให้กรรมการฯ ติรวิจสอบัลำาดับัอีกครั�งหน้�ง
-  บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�ในห้องพิธี EH 102 - 103
-  ฟัังคำาชี�แจงเกี�ยีวิกับัเป้าหมายีในการฝึึกซ้้อม
-  เริ�มการฝึึกซ้้อม คณบัดี/ผู้แทนเป็นผู้ข้านชื�อ
-  พัก (ออกจากห้องพิธี)
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เวลา บััณฑิต

13.00 น. -  บััณฑิิติสวิมครุยีวิิทยีฐานะ เข้้าแถวิเช็คชื�อ ณ ห้อง EH 104 เช่นเดิม (ห้ามสลับัที�
   กันเด็ดข้าด)
-  บััณฑิิติในห้อง EH 104 เดินแถวิเข้้าในห้องพิธี EH 102 - 103
-  บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�
-  แจ้งลำาดับัพิธีการ
- ทำาการฝึึกซ้้อม คณบัดี/ผู้แทนเป็นผู้ข้านชื�อและปฏิิบััติิทุกขั้�นติอนเหมือนพิธีจริง  
   ทุกประการ
- ในการฝึึกซ้้อมรอบัสุดท้ายี กรรมการจะแจกหน้ากากอนามัยี เพื�อนำามาใช้ใน 
   วัินพิธี โปรดเก็บัไว้ิให้ดี
-  แจ้งยีำ�าเตืิอนรายีละเอียีดต่ิาง ๆ

17.00 น. -  เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อม

การแต่่งกาย: ชุุดสุภาพิต่ามที�มหาวิทยาลัยกำาหนด สวมครุยวิทยฐานะ และสวมหน้ากากอนามัยต่ลอด
เวลาการฝึึกซ้้อม

การแต่งกายสำาหรับัการฝึ่กซ้้อมย่อย และการฝึ่กซ้้อมใหญ่
 บััณฑิิตชาย แต่ิงชุดทำางานแบับัสุภาพชน (มิใช่ชุดปฏิิบััติิงานในโรงงานหรือภาคสนาม) และ
สวิมครุยีวิิทยีฐานะ ห้ามใส่กางเกงยีีนส์ทุกชนิด กางเกงข้าสั�น เสื�อยีืดทุกรูปแบับั รองเท้าแติะ  
ผ้าใบัยีาง หรืออื�น ๆ ที�ไม่สุภาพ
 บััณฑิิตหญงิ แต่ิงชุดทำางาน (ชุดกระโปรงเท่านั�น ห้ามสวิมใส่ชุดกางเกงทุกรูปแบับั) และสวิมครุยี
วิิทยีฐานะ
 บััณฑิิตที�มีชั�นยศทหาร - ตำารวจัชั�นสัญญาบััตร ตัิ�งแต่ิว่ิาที�ร้อยีติรีข้้�นไปให้ปฏิิบััติิดังนี�
 1.  วัินที�ถ่ายีภาพหมู่ ต้ิองแติ่งเครื�องแบับัเติ็มยีศ ติิดเครื�องหมายีให้ถูกต้ิอง และติ้องมีกระบีั�  
สายีโยีงกระบีั� ถุงมือ และสวิมใส่รองเท้าติามระเบีัยีบั สวิมครุยีวิิทยีฐานะ ในวัินถ่ายีภาพหมู่ จะมีการ
ฝึึกซ้้อมการถือกระบีั�ที�ถูกต้ิอง
 2.  วัินซ้้อมยี่อยี และวัินซ้้อมใหญ่ จะต้ิองนำากระบีั� สายีโยีงกระบีั� และถุงมือไปด้วิยีทุกครั�ง และ
สวิมครุยีวิิทยีฐานะ

 * บััณฑิิตทุกท่านจัะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการฝึ่กซ้้อม *
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ก�าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบััตร
ประจ�าปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบัดีที� 12 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบัเทค

เวลา บััณฑิต

05.30 น. -  บััณฑิิติรายีงานติวัิ ณ บัริเวิณหน้าห้อง EH 101 ศูนย์ีนิทรรศการและการประชมุ
  ไบัเทค
  โปรดเติรียีมบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติในการรายีงานตัิวิ  (โปรดสวมหน้ากาก    
  อนามัยที�มหาวิทยาลัยจััดให้เท่านั�น)
- บััณฑิิติชายีสวิมครุยีวิิทยีฐานะ / บััณฑิิติหญิงถอดครุยีพาดไว้ิที�แข้น และ   
  เดินแถวิผ่านซุ้้มติรวิจควิามเรียีบัร้อยีข้องคณะกรรมการฝ่ึายีรักษา 
  ควิามสงบัเรียีบัร้อยีไปยีังห้อง EH 104
- กรรมการจะติรวิจสอบัเครื�องแต่ิงกายี และสิ�งข้องต่ิาง ๆ ที�ระบุัไว้ิในข้้อห้าม

05.45 - 06.15 น. - บััณฑิิตินั�งติามแถวิและลำาดับัที� ในห้อง EH 104
- เช็คชื�อบััณฑิิติ โดยีกรรมการฯ จะติรวิจสอบับััณฑิิติแต่ิละคน ติามลำาดับั  
  หมายีเลข้ ห้ามสลับัที�กันเด็ดข้าด
- บััณฑิิติที�เช็คชื�อไม่ทันจะถูกตัิดสิทธิ�การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรทันที
  โดยีไม่มีข้้อยีกเว้ิน เพราะจะไม่มีการรอคอยี ไม่มีการเว้ินที�ให้ในทุกกรณี 

06.30 น. - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าในห้องพิธี EH 102 - 103 โปรดข้านเลข้ลำาดับัที�ข้องตินเอง
  ให้กรรมการฯ ทราบัก่อนเข้้าห้องพิธี EH 102-103
- บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�ในห้องพิธี
- เริ�มพิธีการ จนกว่ิาจะแล้วิเสร็จ

การแต่่งกาย: ชุุดพิิธีีการ สวมครุยวิทยฐานะ และสวมหน้ากากอนามัยที�มหาวิทยาลัยจััดให้ต่ลอด
พิิธีีการ

บััณฑิิตที�มาไม่ทันตามกำาหนดเวลา
ไม่ปฏิิบััติตามระเบีัยบัและข้้อปฏิิบััติ จัะถูกตัดสิทธิ�ทันที
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ล�าดับัการเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร
ประจ�าปีการศึกษา 2562
   

คณะที� 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมชีวิภาพ
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและคอมพิวิเติอร์ (หลักสูติรนานาชาติิ)
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการและระบับัการผลิติ
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีีบััณฑิิต
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและสารสนเทศ
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอาหาร 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมชีวิภาพ
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมี 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมยีานยีนต์ิ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและสารสนเทศ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและสารสนเทศ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมโยีธา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมและการบัริหารการก่อสร้าง 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการเชื�อม 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมคุณภาพ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการและระบับัการผลิติ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโลหการ 
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  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอาหาร 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการข้้�นรูปวัิสดุและนวัิติกรรมการผลิติ 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมี
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมี (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล (พลังงาน เศรษฐศาสติร์ และสิ�งแวิดล้อม) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา (ระบับัไฟัฟ้ัา อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง และพลังงาน) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการ
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมระบับัควิบัคุมและเครื�องมือวัิด 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอัติโนมัติิ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาสื�อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการผลิติชิ�นส่วินยีานยีนต์ิ
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องมือ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมวัิสดุ

คณะที� 2 คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบับั

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาการออกแบับัและวิางแผน (หลักสูติรนานาชาติิ) 
 ปริญญาศิลปมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาการออกแบับัและวิางแผน (หลักสูติรนานาชาติิ)

60 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาการออกแบับัและวิางแผน (หลักสูติรนานาชาติิ) 
 ปริญญาเทคโนโลยีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชามีเดียีทางการแพทย์ีและวิิทยีาศาสติร์
 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีมีีเดียี 
 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาการออกแบับัอุติสาหกรรม (หลักสูติรนานาชาติิ) 
 ปริญญาศิลปบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชามีเดียีอาติส์
  สาข้าวิิชาออกแบับันิเทศศิลป์ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาสถาปัติยีกรรม (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาสถาปัติยีกรรมภายีใน (หลักสูติรนานาชาติิ)

คณะที� 3 บััณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

 ปริญญาบัริหารธุรกิจัมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาการจัดการ 
  สาข้าวิิชาการจัดการสำาหรับัการเป็นผู้ประกอบัการ 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาการจัดการ
   สาข้าวิิชาการจัดการโลจิสติิกส์
  สาข้าวิิชาการจัดการโลจิสติิกส์และซั้พพลายีเชน

คณะที� 4 วิทยาลัยสหวิทยาการ

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาศาสติร์และเทคโนโลยี ี
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คณะที� 5 คณะทรัพยากรชีวภ์าพและเทคโนโลยี

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีชีีวิเคมี (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีชีีวิภาพ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีหลังการเก็บัเกี�ยีวิ (หลักสูติรนานาชาติิ)
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
  สาข้าวิิชาการจัดการทรัพยีากรชีวิภาพ 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีชีีวิเคมี 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีชีีวิภาพ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีหลังการเก็บัเกี�ยีวิ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาชีวิสารสนเทศและชีวิวิิทยีาระบับั (หลักสูติรนานาชาติิ) 

คณะที� 6 คณะพลังงานสิ�งแวดล้อมและวัสดุ

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการจัดการพลังงาน
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีพลังงาน
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีวัีิสดุ
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการจัดการพลังงาน 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีณหภาพ
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการจัดการพลังงาน 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีพลังงาน
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีวัีิสดุ 
  สาข้าวิิชาการออกแบับัและผลิติแบับับูัรณาการ
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีณหภาพ
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คณะที� 7 บััณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ�งแวดล้อม

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีพลังงาน (หลักสูติรนานาชาติิ)
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม (หลักสูติรนานาชาติิ)
 ปริญญาปรัชญามหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม (หลักสูติรนานาชาติิ)
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีและการจัดการพลังงาน (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม (หลักสูติรนานาชาติิ)
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีและการจัดการสิ�งแวิดล้อม (หลักสูติรนานาชาติิ) 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีและการจัดการพลังงาน (หลักสูติรนานาชาติิ) 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีและการจัดการสิ�งแวิดล้อม (หลักสูติรนานาชาติิ) 

คณะที� 8 คณะศิลปศาสตร์

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาภาษาศาสติร์ประยุีกต์ิ (หลักสูติรนานาชาติิ) 
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาภาษาศาสติร์ประยุีกต์ิด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
  สาข้าวิิชาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารในวิิชาชีพและนานาชาติิ
  สาข้าวิิชาสังคมศาสติร์สิ�งแวิดล้อม

คณะที� 9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ (หลักสูติรภาษาอังกฤษ)
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
  สาข้าวิิชาระบับัสารสนเทศทางธุรกิจ 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมซ้อฟัต์ิแวิร์ 
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 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ (หลักสูติรภาษาอังกฤษ)

คณะที� 10 สถึาบัันวิทยาการหุ่นยนต์ภ์าคสนาม

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาการหุ่นยีนต์ิและระบับัอัติโนมัติิ 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาธุรกิจเทคโนโลยี ี
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาการหุ่นยีนต์ิและระบับัอัติโนมัติิ 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมหุ่นยีนต์ิและระบับัอัติโนมัติิ

คณะที� 11 คณะวิทยาศาสตร์

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ 
  สาข้าวิิชาเคมี
  สาข้าวิิชาฟิัสิกส์
  สาข้าวิิชาวิิทยีาศาสติร์นาโนและเทคโนโลยีีนาโน (หลักสูติรนานาชาติิ)
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาการสอนคณิติศาสติร์ 
  สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ 
  สาข้าวิิชาเคมี 
  สาข้าวิิชาเคมีศ้กษา 
  สาข้าวิิชาเคมีอุติสาหกรรม 
  สาข้าวิิชาจุลชีวิวิิทยีาประยีุกต์ิ 
  สาข้าวิิชาฟิัสิกส์ 
  สาข้าวิิชาฟิัสิกส์ศ้กษา 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาศาสติร์นาโนและเทคโนโลยีีนาโน (หลักสูติรนานาชาติิ)
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 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์ 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ประยุีกต์ิ 
  สาข้าวิิชาสถิติิ 
  สาข้าวิิชาเคมี 
  สาข้าวิิชาจุลชีวิวิิทยีา 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาศาสติร์และเทคโนโลยีีการอาหาร 
  สาข้าวิิชาฟิัสิกส์ประยีุกต์ิ

คณะที� 12 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต
  สาข้าวิิชานวัิติกรรมการเรียีนรู้ทางเทคโนโลยีี 
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการเรียีนรู้และสื�อสารมวิลชน 
  สาข้าวิิชาคอมพิวิเติอร์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการ 
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการพิมพ์และบัรรจุภัณฑ์ิ 
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา 
  สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการ 
 ปริญญาเทคโนโลยีบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม วิิชาชีพเทคโนโลยีีเครื�องกล 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม วิิชาชีพเทคโนโลยีีไฟัฟ้ัา 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม วิิชาชีพเทคโนโลยีีโยีธา 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม วิิชาชีพเทคโนโลยีอุีติสาหการ 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการศ้กษาและสื�อสารมวิลชน 
 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต 
  สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการพิมพ์และบัรรจุภัณฑ์ิ 
  สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ประยุีกต์ิ - มัลติิมีเดียี

65คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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โอ้จ�าจากบัางคล้อยห่างบัางมด
มดต้องรันทดถึึงก�าสรดก็จ�าขอลา
แผ่่นดินแห่งบัางทุกทางเปรียบัปานวิมานของข้า
หวนคร��าครวญหาอาลัย





ข้้อมูล้สำำ�หรับับััณฑิิติ
สำถ�บัันเทคโนโล้ยีพระจอมเกล้้�เจ้�คุณทห�ร
ล้�ดกระบััง

	• ก�าหนดการถึ่ายภ์าพหมู่บััณฑิต
	• ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
	• ก�าหนดการฝึกซ้อมใหญ่
	• ก�าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบััตร
	• ล�าดับัการข้�นรับัพระราชทานปริญญาบััตร



ก�าหนดการถึ่ายภ์าพหมู่บััณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที� 7 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง

ล�าดับั เวลา ล�าดับัคณะ/สาขาวิชา จ�านวน

ตั�งแถึว ถึ่ายภ์าพ ดุษฎีีบััณฑิต/มหาบััณฑิต/บััณฑิต (คน)

1 07.30 น. 08.00 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

428

2 07.45 น. 08.15 น. บััณฑิิตคณะศิลปศาสตร์ 117

3 08.00 น. 08.30 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิต

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มที� 1 

(คณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ, วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์, 

เคมีอุติสาหกรรม, เคมีสิ�งแวิดล้อม)

565

4 08.15 น. 08.45 น. บััณฑิิตคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มที� 2 

(เทคโนโลยีชีีวิภาพ, จุลชีวิวิิทยีาอุติสาหกรรม, 

ฟิัสิกส์ประยีุกต์ิ, สถิติิประยีุกต์ิ)

502

5 08.30 น. 09.00 น. มหาบััณฑิิต, บััณฑิิต

วิทยาเข้ตชุมพรเข้ตรอุดมศักดิ�

402

6 08.45 น. 09.15 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

519

7 09.00 น. 09.30 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

211

8 09.15 น. 09.45 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

536

70 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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ล�าดับั เวลา ล�าดับัคณะ/สาขาวิชา จ�านวน

ตั�งแถึว ถึ่ายภ์าพ ดุษฎีีบััณฑิต/มหาบััณฑิต/บััณฑิต (คน)

9 09.30 น. 10.00 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิตคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที� 1 (วิิศวิกรรม

โทรคมนาคม, วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา, วิิศวิกรรม

พลังงานไฟัฟ้ัา, วิิศวิกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

563

10 09.45 น. 10.15 น. บััณฑิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที� 2 

(วิิศวิกรรมชีวิการแพทย์ี, วิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์, 

วิิศวิกรรมสารสนเทศ, วิิศวิกรรมดนติรีและสื�อ

ประสม, วิิศวิกรรมระบับัควิบัคุม, วิิศวิกรรมแมค

คาทรอนิกส์, วิิศวิกรรมการวัิดคุม, วิิศวิกรรม

อัติโนมัติิ, วิิศวิกรรมเคมี, วิิศวิกรรมปิโติรเคมี, 

วิิศวิกรรมอาหาร)

554

11 10.00 น. 10.30 น. บััณฑิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที� 3 

(วิิศวิกรรมเครื�องกล, วิิศวิกรรมข้นส่งทางราง, 

วิิศวิกรรมอุติสาหการ, วิิศวิกรรมโยีธา, วิิศวิกรรม

เกษติร, วิิศวิกรรมระบับัอุติสาหกรรมการเกษติร,

วิิศวิกรรมอุติสาหการ, วิิศวิกรรมออกแบับัการ

ผลิติและวัิสดุ, วิิศวิกรรมซ้อฟัต์ิแวิร์ (นานาชาติิ), 

วิิศวิกรรมนวัิติกรรมคอมพิวิเติอร์ (นานาชาติิ), 

การจัดการวิิศวิกรรมและเทคโนโลยีี (นานาชาติิ)

423

12 10.15 น. 10.45 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิตวิทยาลัย

นาโนเทคโนโลยีพระจัอมเกล้าลาดกระบััง

78

13 10.30 น. 11.00 น. มหาบััณฑิิต, บััณฑิิตวิทยาลัยนวัตกรรม

การผลิตขั้�นสูง

58

14 10.45 น. 11.15 น. บััณฑิิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิันนานาชาติ 36

71คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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ล�าดับั เวลา ล�าดับัคณะ/สาขาวิชา จ�านวน

ตั�งแถึว ถึ่ายภ์าพ ดุษฎีีบััณฑิต/มหาบััณฑิต/บััณฑิต (คน)

15 11.00 น. 11.30 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิตคณะ

อุตสาหกรรมอาหาร

190

16 11.15 น. 11.45 น. ดุษฎีีบััณฑิิต, มหาบััณฑิิต, บััณฑิิตคณะ

บัริหารธุรกิจั

371

17 11.30 น. 12.00 น. นายทหารสัญญาบััตร/ว่าที�ร้อยตรีทุกคณะ 65

รวมทั�งสิ�น 5,553

หมายเหตุ
1. เวลาในการถ่ายภ์าพหมู่อาจัมีการปรับัเปลี�ยน ขึ้�นอยู่กับัจัำานวนบััณฑิิตแต่ละคณะ/กลุ่ม 
ข้อให้บััณฑิิตมารายงานตัวก่อนเวลาตั�งแถว ที�หอประชุม ศ. ประสม รังสิโรจัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ก่อนเวลาตั�งแถว 30 นาที   
2. บััณฑิิตที�มีชั�นยศทางทหารและว่าที�ร้อยตรี หลังการถ่ายภ์าพหมู่ลำาดับัสุดท้ายท่านต้องได้รับั
การฝึ่กซ้้อมการถือกระบีั� (ทุกคน) ใช้เวิลาประมาณ 1 ชั�วิโมง ที�หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน  
คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์    
3. จำานวินบััณฑิิติทั�งหมด ไม่นับัรวิม นายีทหารสัญญาบััติร/ว่ิาที�ร้อยีติรีทุกคณะ
4. ติิดต่ิอสอบัถามได้ที� คุณมาฤษา  ชูนาวิา และคุณพงศกร  ก้อนนิล  สำานักงานบัริหารทรัพยี์สิน 
หมายีเลข้โทรศัพท์ 0 2329 8178 ในเวิลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 
หรือ https://www.facebook.com/PMOKMITL   

72 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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ก�าหนดการวันฝึกซ้อมย่อย 
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร ประจ�าปีการศึกษา 2562

สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที� 31 ตุลาคม 2563    ภ์าคเช้า

บััณฑิตที�เข้ารับัการฝึกซ้อม
 คณะ/วิทยาลัย    ล�าดับัข้�นรับั  สถึานที�ซ้อมย่อย
1. คณะวิิทยีาศาสติร์  0546 - 0893        หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน  
                  คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์
2. คณะวิิทยีาศาสติร์  0894 - 1110        ห้องประชุมอาคารปฏิิบััติิการฯ 
                          บูัรณาการ ชั�น 4 
                  คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์
3. คณะวิิทยีาศาสติร์  1111 - 1346        หอประชุมใหญ่สถาบัันฯ 
                  คณะวิิศวิกรรมศาสติร์
4. คณะวิิทยีาศาสติร์  1347 - 1612        หอประชุมจุฬาภรณวิลัยีลักษณ์ 
                  ชั�น 1 คณะวิิทยีาศาสติร์

ก�าหนดการ
เวิลา 08.00 น.  - บััณฑิิติเข้้าแถวิรายีงานตัิวิติามลำาดับัการข้้�นรับั ณ สถานที�ฝึึกซ้้อมยี่อยีที�กำาหนด
เวิลา 08.15 น.  - บััณฑิิติลงลายีมือชื�อรายีงานตัิวิ รับัสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ดติิดด้านหลังบััติรประชาชน 
        หรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 08.30 น.   - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องฝึึกซ้้อม โดยีแสดงบััติรให้กรรมการสแกนบัาร์โค้ด 
        เพื�อบัันท้กการฝึึกซ้้อม
เวิลา 08.45 น.  - ประธานประจำาสนามฝึึกซ้้อมยี่อยีชี�แจงการฝึึกซ้้อม กฎระเบัียีบัข้้อห้าม 
        และข้้อควิรระวัิงต่ิางๆ
เวิลา 09.00 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติร ประกอบัด้วิยี
      - การแสดงควิามเคารพ  - การรับัและการถือปริญญาบััติร
      - การเดินและการนั�งรอโดยีสำารวิม - อื�นๆ
      - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรไม่น้อยีกว่ิา 5 รอบั และให้ได้ 
        ควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที

73คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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เวิลา 10.30 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรพร้อมการข้านชื�อบััณฑิิติ 
        ไม่น้อยีกว่ิา 2 รอบั และควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา  11.00 น.  - คณะกรรมการติรวิจควิามพร้อมและให้คำาแนะนำาบััณฑิิติ อาจมีการบัันท้ก 
        ควิามไม่เรียีบัร้อยีข้องบััณฑิิติไว้ิเป็นหลักฐาน เพื�อนำามาใช้ติรวิจสอบัในวัิน 
        ซ้้อมใหญ่และวัินพิธี
เวิลา 12.00 น.  - เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อมย่ีอยี

เครื�องแต่งกายของบััณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย
 1. บััณฑิิติชายีสวิมเสื�อเชิ�ติ กางเกงสแล็คสีดำาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ถุงเท้าสีดำา
ควิามยีาวิคร้�งน่อง  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด  กางเกงยีีนส์  และรองเท้าผ้าใบั  
 2. บััณฑิิติหญิงสวิมชุดสุภาพ กระโปรงยีาวิคลุมเข่้า รองเท้าคัชชูสีดำาที�ใช้ในวัินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด กางเกง กระโปรงเอวิติำ�า  และรองเท้าผ้าใบั  
 3. บััณฑิิติต้ิองสวิมครุยีวิิทยีฐานะในการฝึึกซ้้อม
 4. หากฝ่ึาฝืึนจะไม่อนุญาติให้เข้้าซ้้อมและอาจถูกตัิดสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 
 

หมายเหตุ 1. บััณฑิิติต้ิองนำาบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้มาในวัินฝึึกซ้้อมย่ีอยี
        เพื�อให้คณะกรรมการติิดสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ด 
    2. บััณฑิิติต้ิองสวิมหน้ากากอนามัยีหรือหน้ากากผ้าติลอดเวิลาในการฝึึกซ้้อม 

74 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ก�าหนดการวันฝึกซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร ประจ�าปีการศึกษา 2562

สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที� 31 ตุลาคม 2563    ภ์าคบั่าย

บััณฑิตที�เข้ารับัการฝึกซ้อม
 คณะ/วิทยาลัย    ล�าดับัข้�นรับั  สถึานที�ซ้อมย่อย
1. คณะวิิศวิกรรมศาสติร์  3281 - 3697      หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน 
                คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์
2. คณะวิิศวิกรรมศาสติร์  3698 - 3955      ห้องประชุมอาคารปฏิิบััติิการฯ
                บูัรณาการ ชั�น 4 
                คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์
3. คณะวิิศวิกรรมศาสติร์  3956 - 4397      หอประชุมใหญ่สถาบัันฯ 
                คณะวิิศวิกรรมศาสติร์
4. คณะวิิศวิกรรมศาสติร์  4398 - 4820      หอประชุมจุฬาภรณวิลัยีลักษณ์ 
                ชั�น 1 คณะวิิทยีาศาสติร์

ก�าหนดการ
เวิลา 13.00 น.  - บััณฑิิติเข้้าแถวิรายีงานตัิวิติามลำาดับัการข้้�นรับั ณ สถานที�ฝึึกซ้้อมยี่อยีที�กำาหนด
เวิลา 13.15 น.  - บััณฑิิติลงลายีมือชื�อรายีงานตัิวิ รับัสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ดติิดด้านหลังบััติรประชาชน
        หรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 13.30 น.  - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องฝึึกซ้้อม โดยีแสดงบััติรให้กรรมการสแกนบัาร์โค้ด 
        เพื�อบัันท้กการฝึึกซ้้อม
เวิลา 13.45 น.  - ประธานประจำาสนามฝึึกซ้้อมย่ีอยีชี�แจงการฝึึกซ้้อม กฎระเบีัยีบัข้้อห้ามและ 
        ข้้อควิรระวัิงต่ิางๆ
เวิลา 14.00 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติร ประกอบัด้วิยี
      - การแสดงควิามเคารพ  - การรับัและการถือปริญญาบััติร
      - การเดินและการนั�งรอโดยีสำารวิม - อื�นๆ
      - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรไม่น้อยีกว่ิา 5 รอบั และให้ได้  
       ควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที

75คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



เวิลา 15.30 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรพร้อมการข้านชื�อบััณฑิิติ 
       ไม่น้อยีกว่ิา 2 รอบั และควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา 16.00 น.  - คณะกรรมการติรวิจควิามพร้อมและให้คำาแนะนำาบััณฑิิติ อาจมีการบัันท้ก 
       ควิามไม่เรียีบัร้อยีข้องบััณฑิิติไว้ิเป็นหลักฐาน เพื�อนำามาใช้ติรวิจสอบัในวัิน 
         ซ้้อมใหญ่และวัินพิธี
เวิลา 17.00 น.  - เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อมย่ีอยี

เครื�องแต่งกายของบััณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย
 1. บััณฑิิติชายีสวิมเสื�อเชิ�ติ กางเกงสแล็คสีดำาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ถุงเท้าสีดำา
ควิามยีาวิคร้�งน่อง   
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด  กางเกงยีีนส์  และรองเท้าผ้าใบั  
 2. บััณฑิิติหญิงสวิมชุดสุภาพ กระโปรงยีาวิคลุมเข่้า รองเท้าคัชชูสีดำาที�ใช้ในวัินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด กางเกง กระโปรงเอวิติำ�า  และรองเท้าผ้าใบั  
 3. บััณฑิิติต้ิองสวิมครุยีวิิทยีฐานะในการฝึึกซ้้อม
 4. หากฝ่ึาฝืึนจะไม่อนุญาติให้เข้้าซ้้อมและอาจถูกตัิดสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 
 

หมายเหตุ 1. บััณฑิิติต้ิองนำาบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้มาในวัินฝึึกซ้้อมย่ีอยี
        เพื�อให้คณะกรรมการติิดสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ด
    2. บััณฑิิติต้ิองสวิมหน้ากากอนามัยีหรือหน้ากากผ้าติลอดเวิลาในการฝึึกซ้้อม    

76 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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ก�าหนดการวันฝึกซ้อมย่อย 
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร ประจ�าปีการศึกษา 2562

สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที� 1 พฤศจิกายน 2563    ภ์าคเช้า

บััณฑิตที�เข้ารับัการฝึกซ้อม
 คณะ/วิทยาลัย    ล�าดับัข้�นรับั  สถึานที�ซ้อมย่อย
1. คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์  2015 - 2348      หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน 
                คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์ 
2. คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์  2349 - 2533      ห้องประชุมอาคารปฏิิบััติิการฯ 
                 บูัรณาการ ชั�น 4
                      คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์
3. คณะศิลปศาสติร์   0429 – 0545      ห้องประชุมอาคารปฏิิบััติิการฯ
                   บูัรณาการ ชั�น 4
                      คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์
4. คณะครุศาสติร์อุติสาหกรรม 0001 - 0428      หอประชุมใหญ่สถาบัันฯ 
   และเทคโนโลยีี           คณะวิิศวิกรรมศาสติร์
5. คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ  2534 – 2744      หอประชุมจุฬาภรณวิลัยีลักษณ์ 
                ชั�น 1 คณะวิิทยีาศาสติร์

ก�าหนดการ
เวิลา 08.00 น.  - บััณฑิิติเข้้าแถวิรายีงานตัิวิติามลำาดับัการข้้�นรับั ณ สถานที�ฝึึกซ้้อมยี่อยีที�กำาหนด
เวิลา 08.15 น.  - บััณฑิิติลงลายีมือชื�อรายีงานตัิวิ รับัสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ดติิดด้านหลังบััติรประชาชน 
        หรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 08.30 น.   - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องฝึึกซ้้อม โดยีแสดงบััติรให้กรรมการสแกนบัาร์โค้ด 
        เพื�อบัันท้กการฝึึกซ้้อม
เวิลา 08.45 น.  - ประธานประจำาสนามฝึึกซ้้อมยี่อยีชี�แจงการฝึึกซ้้อม กฎระเบัียีบัข้้อห้าม 
        และข้้อควิรระวัิงต่ิางๆ

77คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



เวิลา 09.00 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติร ประกอบัด้วิยี
      - การแสดงควิามเคารพ  - การรับัและการถือปริญญาบััติร
      - การเดินและการนั�งรอโดยีสำารวิม - อื�นๆ
      - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรไม่น้อยีกว่ิา 5 รอบั และให้ได้ 
        ควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา 10.30 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรพร้อมการข้านชื�อบััณฑิิติ 
        ไม่น้อยีกว่ิา 2 รอบั และควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา 11.00 น.  - คณะกรรมการติรวิจควิามพร้อมและให้คำาแนะนำาบััณฑิิติ อาจมีการบัันท้ก 
        ควิามไม่เรียีบัร้อยีข้องบััณฑิิติไว้ิเป็นหลักฐาน เพื�อนำามาใช้ติรวิจสอบัในวัิน 
        ซ้้อมใหญ่และวัินพิธี
เวิลา 12.00 น.  - เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อมย่ีอยี

เครื�องแต่งกายของบััณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย
 1. บััณฑิิติชายีสวิมเสื�อเชิ�ติ กางเกงสแล็คสีดำาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ถุงเท้าสีดำา
ควิามยีาวิคร้�งน่อง  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด  กางเกงยีีนส์  และรองเท้าผ้าใบั  
 2. บััณฑิิติหญิงสวิมชุดสุภาพ กระโปรงยีาวิคลุมเข่้า รองเท้าคัชชูสีดำาที�ใช้ในวัินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด กางเกง กระโปรงเอวิติำ�า  และรองเท้าผ้าใบั  
 3. บััณฑิิติต้ิองสวิมครุยีวิิทยีฐานะในการฝึึกซ้้อม
 4. หากฝ่ึาฝืึนจะไม่อนุญาติให้เข้้าซ้้อมและอาจถูกตัิดสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 
 

หมายเหตุ 1. บััณฑิิติต้ิองนำาบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้มาในวัินฝึึกซ้้อมย่ีอยี
        เพื�อให้คณะกรรมการติิดสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ด 
    2. บััณฑิิติต้ิองสวิมหน้ากากอนามัยีหรือหน้ากากผ้าติลอดเวิลาในการฝึึกซ้้อม 

        

78 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร ประจ�าปีการศึกษา 2562

สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที� 1 พฤศจิกายน 2563    ภ์าคบั่าย

บััณฑิตที�เข้ารับัการฝึกซ้อม
   คณะ/วิทยาลัย     ล�าดับัข้�นรับั  สถึานที�ซ้อมย่อย
1. คณะเทคโนโลยีีการเกษติร    2745 – 3021      หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน 
                คณะสถาปัติยีกรรมศาสติร์ 
2. คณะเทคโนโลยีีการเกษติร    3022 – 3280      ห้องประชุมอาคารปฏิิบััติิการฯ 
                 บูัรณาการ ชั�น 4
3. คณะบัริหารธุรกิจ    5183 – 5553      หอประชุมใหญ่สถาบัันฯ
                  คณะวิิศวิกรรมศาสติร์
4. วิิทยีาลัยีนาโนเทคโนโลยีีฯ    4821 – 4898      หอประชุมจุฬาภรณวิลัยีลักษณ์
                ชั�น 1 คณะวิิทยีาศาสติร์
5. วิิทยีาลัยีนวัิติกรรมการผลิติขั้�นสูง   4899 – 4956      หอประชุมจุฬาภรณวิลัยีลักษณ์
                ชั�น 1 คณะวิิทยีาศาสติร์
6. วิิทยีาลัยีอุติสาหกรรมการบิันฯ     4957 – 4992      หอประชุมจุฬาภรณวิลัยีลักษณ์
                ชั�น 1 คณะวิิทยีาศาสติร์
7. คณะอุติสาหกรรมอาหาร    4993 – 5182      หอประชุมจุฬาภรณวิลัยีลักษณ์
                ชั�น 1 คณะวิิทยีาศาสติร์

ก�าหนดการ
เวิลา 13.00 น.  - บััณฑิิติเข้้าแถวิรายีงานตัิวิติามลำาดับัการข้้�นรับั ณ สถานที�ฝึึกซ้้อมยี่อยีที�กำาหนด
เวิลา 13.15 น.  - บััณฑิิติลงลายีมือชื�อรายีงานตัิวิ รับัสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ดติิดด้านหลังบััติรประชาชน
        หรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 13.30 น.  - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องฝึึกซ้้อม โดยีแสดงบััติรให้กรรมการสแกนบัาร์โค้ด 
        เพื�อบัันท้กการฝึึกซ้้อม
เวิลา  13.45 น.  - ประธานประจำาสนามฝึึกซ้้อมย่ีอยีชี�แจงการฝึึกซ้้อม กฎระเบีัยีบัข้้อห้ามและ 
        ข้้อควิรระวัิงต่ิางๆ
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เวิลา 14.00 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติร ประกอบัด้วิยี
      - การแสดงควิามเคารพ  - การรับัและการถือปริญญาบััติร
      - การเดินและการนั�งรอโดยีสำารวิม - อื�นๆ
      - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรไม่น้อยีกว่ิา 5 รอบั และให้ได้  
       ควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา 15.30 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรพร้อมการข้านชื�อบััณฑิิติ 
       ไม่น้อยีกว่ิา 2 รอบั และควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา 16.00 น.  - คณะกรรมการติรวิจควิามพร้อมและให้คำาแนะนำาบััณฑิิติ อาจมีการบัันท้ก 
       ควิามไม่เรียีบัร้อยีข้องบััณฑิิติไว้ิเป็นหลักฐาน เพื�อนำามาใช้ติรวิจสอบัในวัิน 
         ซ้้อมใหญ่และวัินพิธี
เวิลา 17.00 น.  - เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อมย่ีอยี

เครื�องแต่งกายของบััณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย
 1. บััณฑิิติชายีสวิมเสื�อเชิ�ติ กางเกงสแล็คสีดำาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ถุงเท้าสีดำา
ควิามยีาวิคร้�งน่อง   
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด  กางเกงยีีนส์  และรองเท้าผ้าใบั  
 2. บััณฑิิติหญิงสวิมชุดสุภาพ กระโปรงยีาวิคลุมเข่้า รองเท้าคัชชูสีดำาที�ใช้ในวัินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด กางเกง กระโปรงเอวิติำ�า  และรองเท้าผ้าใบั  
 3. บััณฑิิติต้ิองสวิมครุยีวิิทยีฐานะในการฝึึกซ้้อม
 4. หากฝ่ึาฝืึนจะไม่อนุญาติให้เข้้าซ้้อมและอาจถูกตัิดสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 
 

หมายเหตุ 1. บััณฑิิติต้ิองนำาบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้มาในวัินฝึึกซ้้อมย่ีอยี
        เพื�อให้คณะกรรมการติิดสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ด
    2. บััณฑิิติต้ิองสวิมหน้ากากอนามัยีหรือหน้ากากผ้าติลอดเวิลาในการฝึึกซ้้อม 
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ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร ประจ�าปีการศึกษา 2562

ณ  ห้องประชุมดาวดึงส์  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ�
สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ� จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที� 1 พฤศจิกายน 2563 
ก�าหนดการ
เวิลา 10.00 น.  - บััณฑิิติเข้้าแถวิรายีงานตัิวิติามลำาดับัการข้้�นรับั ณ สถานที�ฝึึกซ้้อมย่ีอยีที�กำาหนด
เวิลา 10.15 น.  - บััณฑิิติลงลายีมือชื�อรายีงานตัิวิ รับัสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ดติิดด้านหลังบััติรประชาชน
        หรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 10.30 น.  - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องฝึึกซ้้อม โดยีแสดงบััติรให้กรรมการสแกนบัาร์โค้ด 
        เพื�อบัันท้กการฝึึกซ้้อม
เวิลา 10.45 น.  - ประธานประจำาสนามฝึึกซ้้อมยี่อยีชี�แจงการฝึึกซ้้อม กฎระเบีัยีบัข้้อห้ามและ 
        ข้้อควิรระวัิงต่ิางๆ
เวิลา 11.00 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติร ประกอบัด้วิยี
      - การแสดงควิามเคารพ  - การรับัและการถือปริญญาบััติร
      - การเดินและการนั�งรอโดยีสำารวิม - อื�นๆ
      - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรไม่น้อยีกว่ิา 5 รอบั และให้ได้ 
        ควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา 12.30 น.  - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการรับัพระราชทานปริญญาบััติรพร้อมการข้านชื�อบััณฑิิติ  
       ไม่น้อยีกว่ิา 2 รอบั และควิามเร็วิเฉลี�ยีไม่น้อยีกว่ิา 30 คนต่ิอนาที
เวิลา 13.00 น.  - คณะกรรมการติรวิจควิามพร้อมและให้คำาแนะนำาบััณฑิิติ อาจมีการบัันท้ก 
        ควิามไม่เรียีบัร้อยีข้องบััณฑิิติไว้ิเป็นหลักฐาน เพื�อนำามาใช้ติรวิจสอบัในวัิน 
        ซ้้อมใหญ่และวัินพิธี
เวิลา 14.00 น.  - เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อมย่ีอยี
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เครื�องแต่งกายของบััณฑิตวันฝึกซ้อมย่อย
 1. บััณฑิิติชายีสวิมเสื�อเชิ�ติ กางเกงสแล็คสีดำาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ถุงเท้าสีดำา
ควิามยีาวิคร้�งน่อง   
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด  กางเกงยีีนส์  และรองเท้าผ้าใบั  
 2. บััณฑิิติหญิงสวิมชุดสุภาพ กระโปรงยีาวิคลุมเข่้า รองเท้าคัชชูสีดำาที�ใช้ในวัินพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด กางเกง กระโปรงเอวิติำ�า  และรองเท้าผ้าใบั  
 3. บััณฑิิติต้ิองสวิมครุยีวิิทยีฐานะในการฝึึกซ้้อม
 4. หากฝ่ึาฝืึนจะไม่อนุญาติให้เข้้าซ้้อมและอาจถูกตัิดสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร 
 

หมายเหตุ 1. บััณฑิิติต้ิองนำาบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้มาในวัินฝึึกซ้้อมย่ีอยี
        เพื�อให้คณะกรรมการติิดสติิ�กเกอร์บัาร์โค้ด
    2. บััณฑิิติต้ิองสวิมหน้ากากอนามัยีหรือหน้ากากผ้าติลอดเวิลาในการฝึึกซ้้อม 
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ก�าหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร  ประจ�าปีการศึกษา  2562

ณ  หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์  (วร  บัุนนาค)
สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตย์ที� 8 พฤศจิกายน  2563  ภ์าคเช้า  

บััณฑิตที�เข้ารับัการฝึกซ้อม
1) คณะครุุศาสตรุ์อุุตสาหกรุรุมและเทคโนโลยีี   2) คณะศิลปศาสตรุ์ 
3) คณะวิิทยีาศาสตรุ์     4) วิิทยีาเขตชุุมพรุเขตรุอุุดมศักดิ�
5) คณะสถาปัตยีกรุรุมศาสตรุ์   6) คณะเทคโนโลยีีสารุสนเทศ 
7) คณะเทคโนโลยีีการุเกษตรุ

ก�าหนดการ
เวิลา 05.30 น.  - บััณฑิิติเข้้ารายีงานตัิวิที�เต็ินท์โหลดบััณฑิิติ  โดยีให้เจ้าหน้าที�สแกนรหัสบัาร์โค้ด  
      หลังบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 06.00 น.  -  บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�ในเต็ินท์โหลดบััณฑิิติติามลำาดับัการข้้�นรับั
     -  คณะกรรมการประจำาแถวิยืีนยีันจำานวินบััณฑิิติในแถวิที�นั�ง
     -  คณะกรรมการประจำาแถวิติรวิจดูควิามเรียีบัร้อยีโดยีทั�วิไปข้องบััณฑิิติ 
      และบัันท้กควิามไม่เรียีบัร้อยีที�บััณฑิิติจะต้ิองปรับัปรุงแก้ไข้ให้ถูกต้ิอง
     -  บััณฑิิตินั�งรอเรียีกแถวิเข้้าห้องพิธี  โดยีสงบั
เวิลา 07.00 น.  -  บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องพิธีในหอประชุมเจ้าพระยีาสุรวิงษ์ไวิยีวัิฒน์ (วิร บุันนาค) 
      และนั�งประจำาที�นั�งติามที�กำาหนด ห้ามสลับัที�นั�งด้วิยีตินเองโดยีเด็ดข้าด 
     -  บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร  จนกว่ิาจะเสร็จสิ�น
      การฝึึกซ้้อม
     -  การฝึึกซ้้อมใหญ่จะเสร็จสิ�น ณ เวิลาใดให้อยีูใ่นดุลยีพินิจข้องประธานคณะกรรมการ 
      ฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติ

83คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
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เครื�องแต่งกายของบััณฑิตวันฝึกซ้อมใหญ่
  1. บััณฑิิติชายีสวิมเสื�อเชิ�ติ กางเกงสแล็คสีดำาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำาที�ใช้ใน
วัินพิธีฯ ถุงเท้าสีดำา
     ควิามยีาวิคร้�งน่อง
     ห้าม  สวิมเสื�อยืีด  กางเกงยีีนส์  และรองเท้าผ้าใบั
  2. บััณฑิิติหญิงสวิมชุดสุภาพ  กระโปรงยีาวิคลุมเข่้า รองเท้าคัชชูสีดำาที�ใช้ในวัินพิธีฯ  
     ห้าม  สวิมเสื�อยืีด กางเกง กระโปรงเอวิติำ�า  และรองเท้าผ้าใบั
  3. บััณฑิิติต้ิองสวิมครุยีวิิทยีฐานะในการฝึึกซ้้อม
  4. หากฝ่ึาฝืึนจะไม่อนุญาติให้เข้้าซ้้อมและอาจถูกตัิดสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร

หมายเหตุ  1. บััณฑิิติ สจล. ควิรรับัประทานอาหารและทำาภารกิจส่วินตัิวิให้เรียีบัร้อยีก่อนเข้้า 
     รายีงานตัิวิ

  2. บััณฑิิติที�ไม่นำาบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้ที�ติิดบัาร์โค้ด 
   มารายีงานตัิวิ  ฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติจะไม่อนุญาติให้เข้้ารับัการฝึึกซ้้อม
  3. บััณฑิิติต้ิองเข้้ารับัการฝึึกซ้้อมติามช่วิงเวิลาที�กำาหนดเท่านั�น บััณฑิิติที�มาสายีจะไม่ได้  
   รับัอนุญาติให้เข้้ารับัการฝึึกซ้้อม
  4. บััณฑิิติต้ิองสวิมหน้ากากอนามัยีหรือหน้ากากผ้าติลอดเวิลาในการฝึึกซ้้อม
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ก�าหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่
 พิธีพระราชทานปริญญาบััตร  ประจ�าปีการศึกษา  2562

ณ  หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์  (วร  บัุนนาค)
สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร 

วันอาทิตย์ที� 8 พฤศจิกายน  2563  ภ์าคบั่าย 

บััณฑิตที�เข้ารับัการฝึกซ้อม
1) คณะวิิศวิกรุรุมศาสตรุ์     2) วิิทยีาลัยีนาโนเทคโนโลยีีฯ
3) วิิทยีาลัยีนวิัตกรุรุมการุผลิตขั�นสูง  4) วิิทยีาลัยีอุุตสาหกรุรุมการุบิินนานาชุาติ 
5) คณะอุุตสาหกรุรุมอุาหารุ   6) คณะบิรุิหารุธุุรุกิจ
 
ก�าหนดการ
เวิลา 09.30 น.  -  บััณฑิิติเข้้ารายีงานตัิวิที�เต็ินท์โหลดบััณฑิิติ  โดยีให้เจ้าหน้าที�สแกนรหัสบัาร์โค้ด   
      หลังบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 10.00 น.  - บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�ในเต็ินท์โหลดบััณฑิิติติามลำาดับัการข้้�นรับั
     - คณะกรรมการประจำาแถวิยืีนยีันจำานวินบััณฑิิติในแถวิที�นั�ง
     - คณะกรรมการประจำาแถวิติรวิจดูควิามเรียีบัร้อยีโดยีทั�วิไปข้องบััณฑิิติ  
      และบัันท้กควิามไม่เรียีบัร้อยีที�บััณฑิิติจะต้ิองปรับัปรุงแก้ไข้ให้ถูกต้ิอง
     -  บััณฑิิตินั�งรอเรียีกแถวิเข้้าห้องพิธี  โดยีสงบั 
เวิลา 11.00 น.  - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องพิธีในหอประชุมเจ้าพระยีาสุรวิงษ์ไวิยีวัิฒน์  
      (วิร บุันนาค) และนั�งประจำาที�นั�งติามที�กำาหนด ห้ามสลับัที�นั�งด้วิยีตินเอง 
       โดยีเด็ดข้าด 
     - บััณฑิิติฝึึกซ้้อมการเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร  จนกว่ิาจะเสร็จสิ�น 
       การฝึึกซ้้อม
     - การฝึึกซ้้อมใหญ่จะเสร็จสิ�น ณ เวิลาใดให้อยีูใ่นดุลยีพินิจข้องประธาน 
       คณะกรรมการฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติ
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เครื�องแต่งกายของบััณฑิตวันฝึกซ้อมใหญ่
 1. บััณฑิิติชายีสวิมเสื�อเชิ�ติ กางเกงสแล็คสีดำาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำาที�ใช้ในวัิน
พิธีฯ ถุงเท้าสีดำาควิามยีาวิคร้�งน่อง
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด  กางเกงยีีนส์  และรองเท้าผ้าใบั
 2. บััณฑิิติหญิงสวิมชุดสุภาพ  กระโปรงยีาวิคลุมเข่้า รองเท้าคัชชูสีดำาที�ใช้ในวัินพิธีฯ  
 ห้าม  สวิมเสื�อยีืด กางเกง กระโปรงเอวิติำ�า  และรองเท้าผ้าใบั
 3. บััณฑิิติต้ิองสวิมครุยีวิิทยีฐานะในการฝึึกซ้้อม
 4. หากฝ่ึาฝืึนจะไม่อนุญาติให้เข้้าซ้้อมและอาจถูกตัิดสิทธิ�เข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร

หมายเหตุ  1.  บััณฑิิติ สจล. ควิรรับัประทานอาหารและทำาภารกิจส่วินตัิวิให้เรียีบัร้อยีก่อน 
       เข้้ารายีงานตัิวิ

 2.  บััณฑิิติที�ไม่นำาบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้ที�ติิดบัาร์โค้ด 
     มารายีงานตัิวิ  ฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติจะไม่อนุญาติให้เข้้ารับัการฝึึกซ้้อม
 3.  บััณฑิิติต้ิองเข้้ารับัการฝึึกซ้้อมติามช่วิงเวิลาที�กำาหนดเท่านั�น บััณฑิิติที�มาสายี 
     จะไม่ได้รับัอนุญาติ ให้เข้้ารับัการฝึึกซ้้อม
 4.   บััณฑิิติต้ิองสวิมหน้ากากอนามัยีหรือหน้ากากผ้าติลอดเวิลาในการฝึึกซ้้อม
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ก�าหนดการวันพิธี
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร  ประจ�าปีการศึกษา 2562

วันพุธที�  11  พฤศจิกายน  2563
ณ  หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์  (วร บัุนนาค) 
สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร

บััณฑิตเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร  ภ์าคเช้า  
1) คณะครุุศาสตรุ์อุุตสาหกรุรุมและเทคโนโลยีี   2) คณะศิลปศาสตรุ์
3) คณะวิิทยีาศาสตรุ์     4) วิิทยีาเขตชุุมพรุเขตรุอุุดมศักดิ�
5) คณะสถาปัตยีกรุรุมศาสตรุ์   6) คณะเทคโนโลยีีสารุสนเทศ 
7) คณะเทคโนโลยีีการุเกษตรุ

ก�าหนดการ
เวิลา 05.30 น.  -  บััณฑิิติเข้้ารายีงานตัิวิที�เต็ินท์โหลดบััณฑิิติ  โดยีให้เจ้าหน้าที�สแกนรหัสบัาร์โค้ด
         หลังบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 06.00 น.  -  บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�ในเต็ินท์โหลดบััณฑิิติติามลำาดับัการข้้�นรับั
      -  คณะกรรมการประจำาแถวิยืีนยีันจำานวินบััณฑิิติในแถวิที�นั�ง
      -  คณะกรรมการประจำาแถวิติรวิจดูควิามเรียีบัร้อยีโดยีทั�วิไปข้องบััณฑิิติ
      -  บััณฑิิตินั�งรอการเรียีกแถวิเข้้าห้องพิธีฯ โดยีสงบั
      - บััณฑิิติจะต้ิองทิ�งสิ�งข้องต้ิองห้ามที�ติรวิจพบั โดยีสถาบัันฯ ไม่รับัผิดชอบัต่ิอ 
         ควิามเสียีหายีหรือการสูญหายีข้องสิ�งข้องไม่ว่ิาจะในกรณีใดๆ ทั�งสิ�น
เวิลา 07.00 น.  -  บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องพิธีในหอประชุมเจ้าพระยีาสุรวิงษ์ไวิยีวัิฒน์ (วิร บุันนาค)  
      -  บััณฑิิตินั�งประจำาที�นั�งติามที�กำาหนด ห้ามสลับัที�นั�งด้วิยีตินเองโดยีเด็ดข้าด
      -  บััณฑิิติเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร จนกว่ิาจะเสร็จสิ�นพิธี
      -  บััณฑิิติเดินออกจากห้องพิธี ด้วิยีควิามสงบั

หมายเหตุ  1. ห้ามออกจากห้องพิธีฯ โดยีเด็ดข้าด จนกว่ิาพิธีฯจะเสร็จสิ�น
     2. บััณฑิิติที�ไม่นำาบััติรประจำาตัิวิประชาชนหรอืบััติรที�ออกโดยีหน่วิยีราชการที�ติิดบัาร์โค้ด
โดยีฝึ่ายีจัดการด้านบััณฑิิติมาแสดงต่ิอคณะกรรมการ อาจไม่ได้รับัอนุญาติให้เข้้ารับัพระราชทาน
ปริญญาบััติร
    3. บััณฑิิติต้ิองปฏิิบััติิติามแนวิปฏิิบััติิและมาติรการควิบัคุมการแพร่ระบัาดข้องโรค COVID – 19 
อยี่างเคร่งครัด
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ก�าหนดการวันพิธี
พิธีพระราชทานปริญญาบััตร  ประจ�าปีการศึกษา 2562

วันพุธที�  11  พฤศจิกายน  2563
ณ  หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์  (วร บัุนนาค) 
สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง  เขตลาดกระบััง  
กรุงเทพมหานคร

บััณฑิตเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร  ภ์าคบั่าย  
1) คณะวิิศวิกรุรุมศาสตรุ์   2) วิิทยีาลัยีนาโนเทคโนโลยีีฯ
3) วิิทยีาลัยีนวิัตกรุรุมการุผลิตขั�นสูง  4) วิิทยีาลัยีอุุตสาหกรุรุมการุบิินนานาชุาติ 
5) คณะอุุตสาหกรุรุมอุาหารุ   6) คณะบิรุิหารุธุุรุกิจ

ก�าหนดการ
เวิลา 09.30 น.  - บััณฑิิติเข้้ารายีงานตัิวิที�เต็ินท์โหลดบััณฑิิติ  โดยีให้เจ้าหน้าที�สแกนรหัสบัาร์โค้ด  
       หลังบััติรประชาชนหรือบััติรที�หน่วิยีราชการออกให้
เวิลา 10.00 น.  - บััณฑิิติเข้้านั�งประจำาที�ในเต็ินท์โหลดบััณฑิิติติามลำาดับัการข้้�นรับั
      - คณะกรรมการประจำาแถวิยืีนยีันจำานวินบััณฑิิติในแถวิที�นั�ง
      - คณะกรรมการประจำาแถวิติรวิจดูควิามเรียีบัร้อยีโดยีทั�วิไปข้องบััณฑิิติ
      - บััณฑิิตินั�งรอการเรียีกแถวิเข้้าห้องพิธีฯ โดยีสงบั
      - บััณฑิิติจะต้ิองทิ�งสิ�งข้องต้ิองห้ามที�ติรวิจพบั โดยีสถาบัันฯ ไม่รับัผิดชอบัต่ิอ 
        ควิามเสียีหายีหรือการสูญหายีข้องสิ�งข้องไม่ว่ิาจะในกรณีใดๆ ทั�งสิ�น
เวิลา 11.00 น.  - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องพิธีในหอประชุมเจ้าพระยีาสุรวิงษ์ไวิยีวัิฒน์ (วิร บุันนาค)  
      - บััณฑิิตินั�งประจำาที�นั�งติามที�กำาหนด ห้ามสลับัที�นั�งด้วิยีตินเองโดยีเด็ดข้าด
      - บััณฑิิติเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร จนกว่ิาจะเสร็จสิ�นพิธี
      - บััณฑิิติเดินออกจากห้องพิธี ด้วิยีควิามสงบั

หมายเหตุ  1. ห้ามออกจากห้องพิธีฯ โดยีเด็ดข้าด จนกว่ิาพิธีฯจะเสร็จสิ�น
     2. บััณฑิิติที�ไม่นำาบััติรประจำาตัิวิประชาชนหรอืบััติรที�ออกโดยีหน่วิยีราชการที�ติิดบัาร์โค้ด
โดยีฝึ่ายีจัดการด้านบััณฑิิติมาแสดงต่ิอคณะกรรมการ อาจไม่ได้รับัอนุญาติให้เข้้ารับัพระราชทาน
ปริญญาบััติร
    3. บััณฑิิติต้ิองปฏิิบััติิติามแนวิปฏิิบััติิและมาติรการควิบัคุมการแพร่ระบัาดข้องโรค COVID – 19 
อยี่างเคร่งครัด
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ล�าดับัการข้�นรับัพระราชทานปริญญาบััตร
สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง
ปีการศึกษา 2562 พ.ศ. 2563

คณะที� 1  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 1.1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีีบััณฑิิต 
  - ครุศาสติร์อุติสาหกรรม
  - การบัริหารการศ้กษา
 1.2 ปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต
  - การศ้กษาเกษติร
  - คอมพิวิเติอร์ศ้กษา
 1.3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบััณฑิิต 
  - เทคโนโลยีีการออกแบับัผลิติภัณฑ์ิอุติสาหกรรม
  - วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาสื�อสาร
  - อิเล็กทรอนิกส์
  - การบัริหารการศ้กษา
  - ครุศาสติร์อุติสาหกรรม
 1.4 วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - การศ้กษาวิิทยีาศาสติร์
  - ครุศาสติร์เกษติร
  - คอมพิวิเติอร์ศ้กษา
  - การศ้กษาเกษติร 
 1.5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบััณฑิิต
  - สถาปัติยีกรรม
  - ครุศาสติร์สภาพแวิดล้อมภายีใน
  - การออกแบับัสภาพแวิดล้อมภายีใน
  - ครุศาสติร์การออกแบับั
  - ครุศาสติร์วิิศวิกรรม
  - ครุศาสติร์เกษติร
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 1.6 เทคโนโลยีบััณฑิิต
  - เทคโนโลยีีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ิอเนื�อง)
  - เทคโนโลยีีชีวิภาพทางการเกษติร (ต่ิอเนื�อง)

คณะที� 2  คณะศิลปศาสตร์

 2.1 ศิลปศาสตรบััณฑิิต
  - ภาษาญี�ปุ่น
  - ภาษาอังกฤษ

คณะที� 3  วิทยาศาสตร์

 3.1  ปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  - ฟิัสิกส์ประยีุกต์ิ
  - คณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ
  - เคมีประยุีกต์ิ
 3.2  วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - คณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ
  - วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์
  - เคมี
  - เคมีประยุีกต์ิ
  - เทคโนโลยีีพอลิเมอร์
  - เทคโนโลยีีชีวิภาพ
  - ฟิัสิกส์ประยีุกต์ิ
  - สถิติิประยุีกต์ิ
  - สถิติิและการวิิเคราะห์ธุรกิจ 
 3.3  วิทยาศาสตรบััณฑิิต
  - คณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ
  - วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์
  - วิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ (พันธ์ุใหม่)
  - เคมีอุติสาหกรรม
  - เคมีสิ�งแวิดล้อม
  - เทคโนโลยีีชีวิภาพ
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  - จุลชีวิวิิทยีาอุติสาหกรรม
  - จุลชีวิวิิทยีาอุติสาหกรรม (นานาชาติิ)
  - ฟิัสิกส์ประยีุกต์ิ
  - สถิติิประยุีกต์ิ

คณะที� 4  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ�

 4.1 บัริหารธุรกิจัมหาบััณฑิิต
  - บัริหารธุรกิจ
 4.2 วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
  - พืชสวิน
 4.3 วิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมเครื�องกล
 4.4 วิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมเครื�องกล
  - วิิศวิกรรมเครื�องกล (แข้นงวิิศวิกรรมเกษติร)
  - วิิศวิกรรมเครื�องกล (ปวิส.)
  - วิิศวิกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  - วิิศวิกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวิส.)
  - วิิศวิกรรมพลังงาน
  - วิิศวิกรรมสารสนเทศ
 4.5 วิทยาศาสตรบััณฑิิต
  - พืชสวิน
  - สัติวิศาสติร์
  - วิิทยีาศาสติร์การประมงและทรัพยีากรทางนำ�า
  - เทคโนโลยีีชีวิภาพ
 4.6 บัริหารธุรกิจับััณฑิิต
  - บัริหารธุรกิจ
   

คณะที� 5  สถึาปัตยกรรมศาสตร์

 5.1 สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีีบััณฑิิต 
  - สหวิิทยีาการการวิิจัยีเพื�อการออกแบับั
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 5.2 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - สถาปัติยีกรรมเข้ติร้อน
  - สถาปัติยีกรรมภายีใน
  - เทคโนโลยีีสถาปัติยีกรรม
 5.3 ศิลปกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - ทัศนศิลป์
 5.4 สถาปัตยกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - สถาปัติยีกรรมหลัก
  - สถาปัติยีกรรมภายีใน
  - ศิลปอุติสาหกรรม (หลักสูติร 4 ปี)
 5.5 ภู์มิสถาปัตยกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - ภูมิสถาปัติยีกรรม
 5.6 ศิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - นิเทศศิลป์
  - ภาพยีนติร์และดิจิทัล มีเดียี
  - การถ่ายีภาพ
  - จิติรกรรม
  - ประติิมากรรม
  - ภาพพิมพ์
  - การออกแบับัสนเทศสามมิติิ

คณะที� 6  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 6.1 ปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิติ 
  - เทคโนโลยีีสารสนเทศ
  - เทคโนโลยีีสารสนเทศ (โครงการ AUN/SEED-NET)
 6.2 วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - เทคโนโลยีีสารสนเทศ
 6.3 วิทยาศาสตรบััณฑิิต
  - เทคโนโลยีีสารสนเทศ
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คณะที� 7  เทคโนโลยีการเกษตร

 7.1 ปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  - เกษติรศาสติร์
 7.2 วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - วิิทยีาศาสติร์การประมง 
  - พัฒนาการเกษติรและการจัดการทรัพยีากร
  - เกษติรศาสติร์
  - สัติวิศาสติร์
 7.3 วิทยาศาสตรบััณฑิิต (เกษตรศาสตร์)
  - เกษติรศาสติร์
 7.4 วิทยาศาสตรบััณฑิิต
  - พัฒนาการเกษติร
  - นิเทศศาสติร์เกษติร
  - สัติวิศาสติร์
  - วิิทยีาศาสติร์การประมง

คณะที� 8  วิศวกรรมศาสตร์

 8.1  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีีบััณฑิิต 
  - วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา
  - วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา (โครงการ AUN/SEED-NET)
  - วิิศวิกรรมเคมี
  - วิิศวิกรรมอุติสาหการ 
  - วิิศวิกรรมโยีธา
  - วิิศวิกรรมเกษติร
 8.2  วิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - วิิศวิกรรมโทรคมนาคม
  - วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา
  - วิิศวิกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  - วิิศวิกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  - วิิศวิกรรมชีวิการแพทย์ี
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  - วิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์
  - วิิศวิกรรมระบับัควิบัคุม
  - วิิศวิกรรมการวัิดคุม
  - วิิศวิกรรมอัติโนมัติิ
  - วิิศวิกรรมเคมี 
  - วิิศวิกรรมอาหาร
  - วิิศวิกรรมอุติสาหการ
  - วิิศวิกรรมเครื�องกล
  - วิิศวิกรรมโยีธา
  - วิิศวิกรรมก่อสร้างและการจัดการ  
  - วิิศวิกรรมเกษติร
  - วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อมและพลังงานเพื�อควิามยีั�งยีืน  
  - วิิศวิกรรมป้องกันประเทศ
  - วิิศวิกรรมก่อสร้าง การจัดการและสิ�งแวิดล้อม
 8.3  วิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมยีานยีนต์ิ (นานาชาติิ)
  - ระบับัอัจฉริยีะเชิงคำานวิณ (นานาชาติิ)
 8.4  วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
  - การจัดการโลจิสติิกส์และซั้พพลายีเชน (นานาชาติิ)
 8.5  วิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมโทรคมนาคม
  - วิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา
  - วิิศวิกรรมพลังงานไฟัฟ้ัา
  - วิิศวิกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  - วิิศวิกรรมชีวิการแพทย์ี
  - วิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์
  - วิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ (ต่ิอเนื�อง)
  - วิิศวิกรรมสารสนเทศ
  - วิิศวิกรรมดนติรีและสื�อประสม
  - วิิศวิกรรมระบับัควิบัคุม
  - วิิศวิกรรมแมคคาทรอนิกส์
  - วิิศวิกรรมการวัิดคุม
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  - วิิศวิกรรมอัติโนมัติิ
  - วิิศวิกรรมอัติโนมัติิ (พันธ์ุใหม่)
  - วิิศวิกรรมเคมี
  - วิิศวิกรรมปิโติรเคมี
  - วิิศวิกรรมอาหาร
  - วิิศวิกรรมเครื�องกล
  - วิิศวิกรรมข้นส่งทางราง
  - วิิศวิกรรมโยีธา
  - วิิศวิกรรมโยีธา (ต่ิอเนื�อง)
  - วิิศวิกรรมเกษติร
  - วิิศวิกรรมระบับัอุติสาหกรรมการเกษติร (ต่ิอเนื�อง)
  - วิิศวิกรรมอุติสาหการ
  - วิิศวิกรรมออกแบับัการผลิติและวัิสดุ
 8.6  วิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมซ้อฟัต์ิแวิร์ (นานาชาติิ)
 8.7  วิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมนวัิติกรรมคอมพิวิเติอร์ (นานาชาติิ)
 8.8  วิทยาศาสตรบััณฑิิต
  - การจัดการวิิศวิกรรมและเทคโนโลยีี (นานาชาติิ)

คณะที� 9  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบััง

 9.1 ปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต
  - นาโนวิิทยีาและนาโนเทคโนโลยีี
 9.2 วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต
  - นาโนวิิทยีาและนาโนเทคโนโลยีี
 9.3 วิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมวัิสดุนาโน
 

คณะที� 10  วิทยาลัยนวัตกรรมการผ่ลิตขั�นสูง

 10.1 วิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมระบับัและข้้อมูล
  - วิิศวิกรรมระบับัการผลิติขั้�นสูง
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 10.2 วิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
  - วิิศวิกรรมระบับัการผลิติ
  

คณะที� 11 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบัินนานาชาติ

 11.1 วิิศวิกรรมศาสติรบััณฑิิติ
  - วิิศวิกรรมการบิันและนักบิันพาณิชย์ี
  

คณะที� 12  อุตสาหกรรมอาหาร

 12.1 ปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต
  - วิิทยีาศาสติร์การอาหาร
 12.2 วิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
  - วิิทยีาศาสติร์การอาหาร
  - เทคโนโลยีีการจัดและบัริการอาหาร
  - การจัดการควิามปลอดภัยีอาหาร
 12.3 วิทยาศาสตรบััณฑิิต
  - วิิทยีาศาสติร์และเทคโนโลยีีการอาหาร
  - เทคโนโลยีีการหมักในอุติสาหกรรม
  - วิิศวิกรรมแปรรูปอาหาร
     

คณะที� 13  คณะบัริหารธุรกิจ

 13.1 ปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต 
  - บัริหารธุรกิจอุติสาหกรรม
  - บัริหารธุรกิจอุติสาหกรรม (หลักสูติรนานาชาติิ)
 13.2 บัริหารธุรกิจัมหาบััณฑิิต
  - บัริหารธุรกิจ
  - บัริหารธุรกิจอุติสาหกรรม (นานาชาติิ)
  - การจัดการกีฬา สื�อและบัรรเทิง
 13.3 บัริหารธุรกิจับััณฑิิต
  - บัริหารธุรกิจ
  - บัริหารธุรกิจ (ใช้ภาษาอังกฤษบัางรายีวิิชา)   
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ลาลาแล้ว จากไกลแคแสดไหวตามลม
เคยช่�นชม เพ่�อนพ้องและน้องพ่�
ส่งหทัยให้กันด้วยวิญญาณสัมพันธ์ไมตรี
แต่บััดนี�ถึึงวันต้องลาไกล





ข้้อมูล้สำำ�หรับับััณฑิิติ
มห�วิทย�ล้ัยเทคโนโล้ยีพระจอมเกล้้�พระนครเหนือ

	• ก�าหนดการถึ่ายภ์าพหมู่บััณฑิต
	• ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
	• ก�าหนดการฝึกซ้อมใหญ่
	• ก�าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบััตร
	• ล�าดับัการข้�นรับัพระราชทานปริญญาบััตร

·	



ก�าหนดการถึ่ายภ์าพหมู่บััณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2562 

วันอาทิตย์ที� 8 พฤศจิกายน 2563 
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน่อ 

ล�าดับั
                      เวลา รายละเอียดคณะ/วิทยาลัย

ในการถึ่ายภ์าพหมู่
ดุษฎีีบััณฑิต/มหาบััณฑิต/บััณฑิต

ตั�งแถึว
ณ สวนปาล์ม

ถึ่ายภ์าพ
ณ สนามกีฬา วทอ.

1 08.00 น. 08.20 น. ดุษฎีีบััณฑิิตทุกสาข้าวิชา

2 08.15 น. 08.30 น. มหาบััณฑิิตทุกสาข้าวิชา ประกอบัด้วิยี
บััณฑิิติวิิทยีาลัยีวิิศวิกรรมศาสติร์นานาชาติิ
สิรินธร ไทยี - เยีอรมัน
คณะศิลปศาสติร์ประยีุกต์ิ 
คณะบัริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสีารสนเทศและนวัิติกรรมดิจิทัล
คณะวิิทยีาศาสติร์ พลังงานและสิ�งแวิดล้อม
คณะบัริหารธุรกิจและอุติสาหกรรมบัริการ

3 08.25 น. 08.40 น. มหาบััณฑิิตทุกสาข้าวิชา ประกอบัด้วิยี
คณะวิิทยีาศาสติร์ประยีุกต์ิ,
วิิทยีาลัยีเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม,
คณะวิิศวิกรมศาสติร์,
คณะครุศาสติร์อุติสาหกรรม,
คณะพัฒนาธุรกิจและอุติสาหกรรม,
คณะสถาปัติยีกรรมและการออกแบับั

4 08.35 น. 08.50 น. บััณฑิิตคณะบัริหารธุรกิจั
กลุ่มที� 1 สาข้าวิิชา BAcC Bcom
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ล�าดับั
                      เวลา รายละเอียดคณะ/วิทยาลัย

ในการถึ่ายภ์าพหมู่
ดุษฎีีบััณฑิต/มหาบััณฑิต/บััณฑิต

ตั�งแถึว
ณ สวนปาล์ม

ถึ่ายภ์าพ
ณ สนามกีฬา วทอ.

5 08.45 น. 09.00 น. บััณฑิิตคณะบัริหารธุรกิจั
กลุ่มที� 2 สาข้าวิิชา BIBLA

6 08.55 น. 09.10 น. บััณฑิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

7 09.05 น. 09.20 น. บััณฑิิตคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ 
สิ�งแวดล้อม

8 09.15 น. 09.30 น. บััณฑิิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

9 09.25 น. 09.40 น. บััณฑิิตคณะบัริหารธุรกิจัและอุตสาหกรรม
บัริการ

10 09.35 น. 09.50 น. บััณฑิิตคณะเทคโนโลยืและการจััดการ
อุตสาหกรรม

11 09.45 น. 10.00 น. บััณฑิิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มที� 1 สาข้าวิิชา IC AT FT ET BT

12 09.55 น. 10.10 น. บััณฑิิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มที� 2 สาข้าวิิชา MA MC AS ASB

13 10.05 น. 10.20 น. บััณฑิิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มที� 3 สาข้าวิิชา CS CSB IMI IMIS B-EPH 
BME

14 10.15 น. 10.30 น. ดุษฎีีบััณฑิิต/มหาบััณฑิิต/บััณฑิิต
ที�มีชั�นยีศทางทหาร ทุกคณะ/วิิทยีาลัยี
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หมายเหตุ  1. กำาหนดเวิลาอาจเปลี�ยีนแปลงติามควิามหมาะสม ข้อความรว่มมือบััณฑิิตทุกท่าน
พร้อมกันที�ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี มจัพ. (อาคาร 77) ตามเวลาที�กำาหนด
     2. การแต่ิงกายีถ่ายีภาพหมู่ แต่ิงกายีเช่นเดียีวิกับัวัินเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติร
ติามระเบีัยีบัการแต่ิงกายี
     - บััณฑิิตชาย ชุดราชปะแติน หรือชุดข้้าราชการ/รัฐวิิสาหกิจ ปกติิข้าวิ สวิมครุยีวิิทยีฐานะ
     - บััณฑิิตหญิง ชุดนักศ้กษา หรือชุดข้้าราชการ/รัฐวิิสาหกิจ ปกติิข้าวิ สวิมครุยีวิิทยีฐานะ 
     บััณฑิิติปริญญาโท/เอก ที�ไม่ได้เป็นข้้าราชการ/พนักงานรัฐวิิสาหกิจใส่เสื�อเชิ�ติสีข้าวิและ
กระโปรงสีนำ�าเงินหรือสีกรมท่า สวิมครุยีวิิทยีฐานะ
     3. ข้้อปฏิิบััติสำาหรับับััณฑิิตที�มีชั�นยศ หรือผู้สำาเร็จัการฝึ่กวิชาทหารตามหลักสูตร
ข้องกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที�ร้อยตรีขึ้�นไป ให้ปฏิิบััติิดังนี�
      3.1 บััณฑิิตที�มีชั�นยศ (ชาย) ให้นำาอุปกรณ์มาให้ครบั ประกอบัด้วิยี กระบีั�  
สามชายี ห่วิงหนัง และถุงมือสีข้าวิ พร้อมทั�งตัิดผมสั�นติามระเบีัยีบั
      3.2 บััณฑิิตที�มีชั�นยศ (ชายและหญิง) หลังจากถ่ายีภาพหมู่บััณฑิิติที�มีชั�นยีศ 
เสร็จเรียีบัร้อยีแล้วิ ให้เข้้ารับัการติรวิจทรงผม เครื�องแบับั และเครื�องหมายี พร้อมทั�งฝึึกซ้้อมด้าน
บุัคลิกภาพที�เหมาะสม เวิลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 40 ปี มจพ. ทั�งนี�บััณฑิิติสามารถ
ดูรายีละเอียีด การสวิมเครื�องแบับัและเครื�องหมายี ได้ที� 
http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th หรือเพจ : นักศ้กษาวิิชาทหาร มจพ.
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การประกันอุบััติเหตุบััณฑิต
 คณะกรรมการฝ่ึายีสิทธิประโชน์ 3 มหาวิิทยีาลัยี/สถาบััน ได้จัดทำาประกันอุบััติิเหตุิให้กับับััณฑิิติ
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบััติร ประจำาปีการศ้กษา 2562 (พ.ศ.2563) ดังมีรายีละเอียีดต่ิอไปนี�
 1. ระยะเวลาในการคุ้มครอง เฉพาะวัินที�บััณฑิิติเข้้าร่วิมในกิจกรรมข้องงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบััติร ประจำาปีการศ้กษา 2562 (พ.ศ. 2563) เท่านั�น
 2. การคุ้มครอง
  2.1 กรณีที�ได้รับับัาดเจ็บัจากอุบััติิเหตุิ สินไหมทดแทน/ค่ารักษาพยีาบัาล ไม่เกินจำานวินเงิน 
20,000.00 บัาท
  2.2 กรณีเสียีชีวิิติจากอุบััติิเหตุิ สินไหมทดแทน ไม่เกินจำานวินเงิน 200,000.00 บัาท
  2.3 จะคุ้มครองเฉพาะอุบััติิเหตุิที�เกิดข้้�น ในพื�นที�มหาวิิทยีาลัยีเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือและศูนยี์นิทรรศการและการประชุมไบัเทค รวิมทั�งการเดินทางเข้้าร่วิมงาน หรือกลับั
จากการฝึึกซ้้อมการถ่ายีภาพหมู่บััณฑิิติ และพิธีพระราชทานปริญญาบััติร ไม่รวิมถ้งกิจกรรมอื�น ๆ
 3. การส่งหลักฐาน ใบัเสร็จรับัเงิน และใบัรับัรองแพทย์ี ฉบัับัจริง เพื�อข้อรับัสินไหมทดแทน ตัิ�งแต่ิ
วัินที� 1 - 30 พฤศจิกายีน 2563 ที� กลุ่มงานบัริการสุข้ภาพ กองกิจการนักศ้กษา มหาวิิทยีาลัยี
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครหนือ ติิดต่ิอสอบัถามรายีละเอียีดข้้อมูลเพิ�มเติิม ที� คุณประไพภ์ร 
สุข้สม  โทรศัพท์ 0 - 2555 - 2000 ต่อ 1124 , 087 - 015 - 1695
 4. การพิจัารณาสินไหมทดแทน คณะกรรมการฝึายีสิทธิประโยีชน์ 3 มหาวิิทยีาลัยี/สถาบััน 
ข้อสงวินสิทธิในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยีาบัาล/เสียีชีวิิติ จากอุบััติิเหตุิ (พิจารณา
ในภาพรวิมข้อง 3 มหาวิิทยีาลัยี/สถาบััน ที�บััณฑิิติได้รับัอุบััติิเหตุิ)
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ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
ระดับัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะบัริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบัริการ 

วันศุกร์ที� 30 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมพวงแสดั  อาคารคณะเทั่คโนโลย่และการจัดัการอุตสาหกรรม ชั�น 1
มหาวิทั่ยาลัยเทั่คโนโลย่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทั่ยาเข้ตปราจีนบัุรี

1.  การฝกึซอ้มยอ่ย  (รอบัเช้า)  :  ล�าดับัที�  2882 - 3120
07.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม 

 ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

08.00 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

08.30 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

09.00 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม 

      การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

10.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

11.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

    คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

12.00 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

2.  การฝกึซ้อมยอ่ย  (รอบับั่าย)  :  ล�าดับัที�  3121 - 3394
12.30 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม

 ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

13.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

14.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

14.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

  การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

15.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 
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16.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

  คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

17.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

-  การแต่งกายสำาหรับัการฝึึกซ้้อม  แต่งกายสุภาพตามระเบ่ัยบัการแต่งกาย 
ข้องบัณัฑิิต และสวมครุยวทิั่ยฐานะ

-  บัณัฑิิตโปรดัรกัษาเวลา เพ่�อความรวดัเร็วในการฝึกึซ้อ้ม

*   บััณฑิตไม่ควรน�ารถึยนต์ส่วนตัวมาในวันถึ่ายภ์าพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย  
เพราะจะไม่ไดร้ับัความสะดวกเน่�องจากไมม่ทีี�จอดรถึภ์ายในมหาวทิยาลยั
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ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
ระดับัปริญญาโท/ปริญญาเอก ทุกคณะ 
ระดับัปริญญาตรี คณะสถึาปัตยกรรมและการออกแบับั

วันจันทร์ที� 2 พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมประดั่่แดัง อาคารอเนกประสงค์ ชั�น 2
มหาวิทั่ยาลัยเทั่คโนโลย่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.  การฝกึซอ้มยอ่ย  (รอบัเช้า)  :  ล�าดับัที�  0001 - 0436
07.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม 

 ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

08.00 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

08.30 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

09.00 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

10.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

11.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

12.00 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

2.  การฝกึซอ้มยอ่ย  (รอบับั่าย)  :  ล�าดับัที�  0437 - 0914
12.30 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม 

 ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

13.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

14.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

14.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

15.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

108 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



16.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

17.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

-  การแต่งกายสำาหรับัการฝึึกซ้้อม  แต่งกายสุภาพตามระเบ่ัยบัการแต่งกาย 
ข้องบัณัฑิิต และสวมครุยวทิั่ยฐานะ

-  บัณัฑิิตโปรดัรกัษาเวลา เพ่�อความรวดัเร็วในการฝึกึซ้อ้ม

*   บััณฑิตไม่ควรน�ารถึยนต์ส่วนตัวมาในวันถึ่ายภ์าพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย  
เพราะจะไม่ไดร้ับัความสะดวกเน่�องจากไมม่ทีี�จอดรถึภ์ายในมหาวทิยาลยั

109คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
ระดับัปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

วันอังคารที� 3 พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมประดั่่แดัง อาคารอเนกประสงค์ ชั�น 2
มหาวิทั่ยาลัยเทั่คโนโลย่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.  การฝกึซอ้มยอ่ย  (รอบัเช้า)  :  ล�าดับัที�  0915 - 1468
07.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม

ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

08.00 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

08.30 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

09.00 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

10.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

11.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

12.00 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

2.  การฝึกซ้อมย่อย  (รอบับั่าย)  :  ล�าดับัที�  1469 - 1980
12.30 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม

ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

13.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

14.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

14.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

15.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

110 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



16.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

17.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

-  การแต่งกายสำาหรับัการฝึึกซ้้อม  แต่งกายสุภาพตามระเบ่ัยบัการแต่งกาย 
ข้องบัณัฑิิต และสวมครุยวทิั่ยฐานะ

-  บัณัฑิิตโปรดัรกัษาเวลา เพ่�อความรวดัเร็วในการฝึกึซ้อ้ม

*   บััณฑิตไม่ควรน�ารถึยนต์ส่วนตัวมาในวันถึ่ายภ์าพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย  
เพราะจะไม่ไดร้ับัความสะดวกเน่�องจากไมม่ทีี�จอดรถึภ์ายในมหาวทิยาลยั

111คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
ระดับัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  วิทยาลัยนานาชาต ิ

วันพุธที� 4 พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมประดั่่แดัง อาคารอเนกประสงค์ ชั�น 2
มหาวิทั่ยาลัยเทั่คโนโลย่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.  การฝกึซอ้มยอ่ย  (รอบัเช้า)  :  ล�าดับัที�  1981 - 2502
07.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม

ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

08.00 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

08.30 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

09.00 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

10.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

11.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

12.00 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

2.  การฝึกซ้อมย่อย  (รอบับั่าย)   :  ล�าดับัที�  2503 - 2881
12.30 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม

 ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

13.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

14.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

14.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

15.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

112 คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



16.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

  คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

17.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

-  การแต่งกายสำาหรับัการฝึึกซ้้อม  แต่งกายสุภาพตามระเบ่ัยบัการแต่งกาย 
ข้องบัณัฑิิต และสวมครุยวทิั่ยฐานะ

-  บัณัฑิิตโปรดัรกัษาเวลา เพ่�อความรวดัเร็วในการฝึกึซ้อ้ม

*   บััณฑิตไม่ควรน�ารถึยนต์ส่วนตัวมาในวันถึ่ายภ์าพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย  
เพราะจะไม่ไดร้ับัความสะดวกเน่�องจากไมม่ทีี�จอดรถึภ์ายในมหาวทิยาลยั

113คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
ระดับัปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กาญจนาภ์ิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถึาบัันสมทบั) 

วันพฤหัสบัดีที� 5 พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมประดั่่แดัง อาคารอเนกประสงค์ ชั�น 2
มหาวิทั่ยาลัยเทั่คโนโลย่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.  การฝึกซ้อมย่อย  (รอบัเช้า)  :  ล�าดับัที�  3395 - 3919
07.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อม

 ในระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

08.00 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

08.30 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

09.00 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

10.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

11.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

12.00 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

2.  การฝึกซ้อมย่อย  (รอบับั่าย)  :  ล�าดับัที�  3920 – 4400, ล�าดับัที�  5321 - 5355
12.30 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ                  

       ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึก

ซ้้อมใน ระบับัคอมพิวิเติอร์และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำา

ตัิวิบััณฑิิติ

13.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

14.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

14.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที
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15.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

16.30 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

17.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

-  การแต่งกายสำาหรับัการฝึึกซ้้อม  แต่งกายสุภาพตามระเบ่ัยบัการแต่งกาย 
ข้องบัณัฑิิต และสวมครุยวทิั่ยฐานะ

-  บัณัฑิิตโปรดัรกัษาเวลา เพ่�อความรวดัเร็วในการฝึกึซ้อ้ม

*   บััณฑิตไม่ควรน�ารถึยนต์ส่วนตัวมาในวันถึ่ายภ์าพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย  
เพราะจะไม่ไดร้ับัความสะดวกเน่�องจากไมม่ทีี�จอดรถึภ์ายในมหาวทิยาลยั
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ก�าหนดการฝึกซ้อมย่อย
ระดับัปริญญาตรี คณะบัริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ�งแวดล้อม 

วันศุกร์ที� 6 พฤศจิกายน 2563 
ณ อาคารคณะบัริหารธุุรกิจ  ชั�น 3
มหาวิทั่ยาลัยเทั่คโนโลย่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทั่ยาเข้ตระยอง

1.  การฝกึซ้อมย่อย  (รอบัที� 1)  :  ล�าดับัที�  5001 - 5320
07.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบัน

 บััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อมในระบับัคอมพิวิเติอร์  

 และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

07.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

08.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

08.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

09.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

09.45 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

10.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

2.  การฝึกซ้อมย่อย  (รอบัที� 2)  :  ล�าดับัที�  4401 - 4700
11.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�งบัน

 บััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อมในระบับัคอมพิวิเติอร์  

 และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

11.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

12.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

12.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม 

    การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

13.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 
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13.45 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

14.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

3.  การฝึกซ้อมย่อย  (รอบัที� 3)  :  ล�าดับัที�  4701 - 5000
15.00 น. -  บััณฑิิตรายงานตัว รับับััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ติรวิจสอบัเลข้ที�นั�ง

 บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติลงทะเบีัยีนการฝึึกซ้้อมในระบับัคอมพิวิเติอร์  

 และเข้้านั�งติามหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ

15.30 น. -  ฟัังคำาแนะนำาและคำาชี�แจัง ข้้อปฏิิบััติิ ข้้อห้าม และข้้อควิรทราบัต่ิาง ๆ

16.00 น. -  ฝึึกซ้้อมการจับัปริญญาบััติร และการถวิายีควิามเคารพ

16.30 น.  -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  1 บััณฑิิติทุกท่านสวิมครุยีให้เรียีบัร้อยีและฝึึกซ้้อม

 การเข้้ารับัพระราชทานปริญญาบััติรบันเวิที

17.00 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  2  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

17.45 น. -  การฝึ่กซ้้อมครั�งที�  3  ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายชื�อบััณฑิิตตามลำาดับั 

 -  บััณฑิิติที�ผ่านการฝึึกซ้้อม กรรมการจะรับัรองการฝึึกซ้้อมในระบับั

 คอมพิวิเติอร์พร้อมแจกเข็้มวิิทยีฐานะ

18.30 น. -  สิ�นสุดการฝึึกซ้้อม

-  การแต่งกายสำาหรับัการฝึึกซ้้อม  แต่งกายสุภาพตามระเบ่ัยบัการแต่งกาย 
ข้องบัณัฑิิต และสวมครุยวทิั่ยฐานะ

-  บัณัฑิิตโปรดัรกัษาเวลา เพ่�อความรวดัเร็วในการฝึกึซ้อ้ม

*   บััณฑิตไม่ควรน�ารถึยนต์ส่วนตัวมาในวันถึ่ายภ์าพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย  
เพราะจะไม่ไดร้ับัความสะดวกเน่�องจากไมม่ทีี�จอดรถึภ์ายในมหาวทิยาลยั
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ก�าหนดการฝึกซ้อมใหญ่
วันพุธที� 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบัเทค (บัางนา)

กลุ่มที� 1 (รอบัเช้า)
ได้แก่  ดุษฎีบััณฑิิติ : ทุกคณะ  มหาบััณฑิิติ : ทุกคณะ
 บััณฑิิติ :  คณะสถาปัติยีกรรมและการออกแบับั คณะวิิศวิกรรมศาสติร์
  คณะครุศาสติร์อุติสาหกรรม  คณะวิิทยีาศาสติร์ประยีุกต์ิ
  คณะพัฒนาธุรกิจและอุติสาหกรรม วิิทยีาลัยีนานาชาติิ
 05.00 น. บััณฑิิติสวิมครุยีวิิทยีฐานะ ลงทะเบีัยีนเข้้าฝึึกซ้้อมและเข้้าแถวิติามลำาดับั 
                         หมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ณ ห้อง EH 104 
 07.00 น. บััณฑิิติเดินแถวิ เข้้านั�งประจำาที�ในห้องพิธีฯ 
 07.30 น. ฝึึกซ้้อมพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ
 08.00 น. ฟัังคำาชี�แจงจากประธานฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติ และ
  ฝึ่กซ้้อมครั�งที� 1 ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายีชื�อบััณฑิิติติามลำาดับั เหมือนพิธีจริง
ทุกขั้�นติอน
 10.00 น. ฝึ่กซ้้อม (ฝ่่ายพิธีการ)
 11.00 น. ฝึ่กซ้้อมครั�งที� 2 ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายีชื�อบััณฑิิติติามลำาดับั เหมือนพิธีจริง
    ทุกขั้�นติอนเมื�อเดินลงจากเวิทีบััณฑิิติจะต้ิองยีื�นบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ 
   ให้กรรมการรับัรองการฝึึกซ้้อมบััณฑิิติกรอกแบับัประเมินควิามพ้งพอใจ 
  การฝึึกซ้้อมบััณฑิิติ
 12.30 น. เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อม เดินแถวิออกจากห้องพิธี
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กลุ่มที� 2 (รอบับั่าย)
ได้แก่      บััณฑิิติ : คณะเทคโนโลยีแีละการจัดการอุติสาหกรรม  คณะอุติสาหกรรมเกษติร  
       คณะบัริหารธุรกิจและอุติสาหกรรมบัริการ วิิทยีาลัยีเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม 
 คณะบัริหารธุรกิจ   คณะวิิศวิกรรมศาสติร์และเทคโนโลยีี  
 คณะวิิทยีาศาสติร์ พลังงานและสิ�งแวิดล้อม กาญจนาภิเษกวิิทยีาลัยี ช่างทองหลวิง 
 (สถาบัันสมทบั)
 10.30 น. บััณฑิิติสวิมครุยีวิิทยีฐานะ ลงทะเบีัยีนเข้้าฝึึกซ้้อมและเข้้าแถวิติามลำาดับั
         หมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ ณ ห้อง EH 104 
 12.30 น. บััณฑิิติเดินแถวิ เข้้านั�งประจำาที�ในห้องพิธีฯ 
 13.00 น. ฟัังคำาชี�แจงจากประธานฝ่ึายีจัดการด้านบััณฑิิติ และ
  ฝึ่กซ้้อมครั�งที� 1 ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายีชื�อบััณฑิิติติามลำาดับั เหมือนพิธีจริง
   ทุกขั้�นติอน
 15.00 น. ฝึ่กซ้้อมครั�งที� 2 ผู้กราบับัังคมทูลอ่านรายีชื�อบััณฑิิติติามลำาดับั เหมือนพิธีจริง
   ทุกขั้�นติอน เมื�อเดินลงจากเวิทีบััณฑิิติจะต้ิองยีื�นบััติรประจำาตัิวิบััณฑิิติ 
   ให้กรรมการรับัรองการฝึึกซ้้อม บััณฑิิติกรอกแบับัประเมินควิามพ้งพอใจ 
   การฝึึกซ้้อมบััณฑิิติ
 16.30 น. ฝึึกซ้้อมพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ
 17.00 น. เสร็จสิ�นการฝึึกซ้้อม เดินแถวิออกจากห้องพิธี

หมายเหตุ  เวลาอาจัมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 

-   บััณฑิตควรใช้รถึสาธารณะในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธี
-   บััณฑิตที�น�ารถึยนต์ส่วนตัวมา โปรดระมัดระวังการถึูกโจรกรรมทรัพย์สินภ์ายในรถึ
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ก�าหนดการวันพระราชทานปริญญาบััตร
วันศุกร์ที�  13  พฤศจิกายน  2563  เวลา 05.30 น. - 16.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบัเทค (บัางนา)

กลุ่มที� 1 (รอบัเช้า)
ได้แก่  ดุษฎีบััณฑิิติ : ทุกคณะ  มหาบััณฑิิติ : ทุกคณะ
 บััณฑิิติ :  คณะสถาปัติยีกรรมและการออกแบับั คณะวิิศวิกรรมศาสติร์
  คณะครุศาสติร์อุติสาหกรรม  คณะวิิทยีาศาสติร์ประยีุกต์ิ
  คณะพัฒนาธุรกิจและอุติสาหกรรม วิิทยีาลัยีนานาชาติิ
 05.30 น.  - บััณฑิิติเดินผ่านซุ้้มติรวิจควิามเรียีบัร้อยีข้องคณะกรรมการฝ่ึายีรักษา
  ควิามปลอดภัยีไปยีังห้อง EH 104
 - บััณฑิิติลงทะเบีัยีนและเข้้าแถวิติามลำาดับัหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิ
  บััณฑิิติ ณ ห้อง EH 104 
      บััณฑิิตที�มาไม่ทันตามกำาหนดเวลาจัะไม่อนุญาตให้บััณฑิิตเข้้ารับั
        พระราชทานปริญญาบััตร
 - กรรมการติรวิจสอบัเครื�องแต่ิงกายี และสิ�งข้องต่ิาง ๆ ที�ระบุัไว้ิในข้้อห้าม
 - บััณฑิิติรอในแถวิด้วิยีควิามสงบั
 06.30 น.    - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องพิธี  
 12.00 น. เสร็จพิธี
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กลุ่มที� 2 (รอบับั่าย)
ได้แก่      บััณฑิิติ : คณะเทคโนโลยีแีละการจัดการอุติสาหกรรม  คณะอุติสาหกรรมเกษติร  
       คณะบัริหารธุรกิจและอุติสาหกรรมบัริการ วิิทยีาลัยีเทคโนโลยีอุีติสาหกรรม 
 คณะบัริหารธุรกิจ   คณะวิิศวิกรรมศาสติร์และเทคโนโลยี ี 
 คณะวิิทยีาศาสติร์ พลังงานและสิ�งแวิดล้อม กาญจนาภิเษกวิิทยีาลัยี ช่างทองหลวิง 
 (สถาบัันสมทบั)
 10.00 น.  - บััณฑิิติเดินผ่านซุ้้มติรวิจควิามเรียีบัร้อยีข้องคณะกรรมการฝ่ึายีรักษา
   ควิามปลอดภัยีไปยีังห้อง EH 104
  - บััณฑิิติลงทะเบีัยีนและเข้้าแถวิติามลำาดับัหมายีเลข้บันบััติรประจำาตัิวิ
   บััณฑิิติ ณ ห้อง EH 104
        บััณฑิิตที�มาไม่ทันตามกำาหนดเวลาจัะไม่อนุญาตให้บััณฑิิตเข้้ารับั
       พระราชทานปริญญาบััตร
  - กรรมการติรวิจสอบัเครื�องแต่ิงกายี และสิ�งข้องต่ิาง ๆ ที�ระบุัไว้ิในข้้อห้าม
  - บััณฑิิติรอในแถวิด้วิยีควิามสงบั
11.00 น.     - บััณฑิิติเดินแถวิเข้้าห้องพิธี  
16.00 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ  เวลาอาจัมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 

-   บััณฑิตควรใช้รถึสาธารณะในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธี
-   บััณฑิตที�น�ารถึยนต์ส่วนตัวมา โปรดระมัดระวังการถึูกโจรกรรมทรัพย์สินภ์ายในรถึ
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 ล�าดับัการเข้ารับัพระราชทานปริญญาบััตร
บััณฑิต มจพ.

ปีการศึกษา 2562

คณะที� 1 บััณฑิตวิทยาลัย

1.1 ปริญญาบัริหารธุรกิจัดุษฎีีบััณฑิิต
 สาข้าวิิชาบัริหารธุรกิจอุติสาหกรรม 
 สาข้าวิิชาการพัฒนาธุรกิจอุติสาหกรรมและทรัพยีากรมนุษยี์ 
1.2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการผลิติ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมี  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมวัิสดุ  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการ 
 สาข้าวิิชาคอมพิวิเติอร์ศ้กษา 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีเทคนิคศ้กษา 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศ้กษา
 สาข้าวิิชาบัริหารอาชีวิะและเทคนิคศ้กษา 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาศ้กษา 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธาและการศ้กษา 
 สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ
 สาข้าวิิชาเคมีอุติสาหกรรม 
 สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
 สาข้าวิิชาสถิติิประยุีกต์ิ  
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
 สาข้าวิิชาจิติวิิทยีาอุติสาหกรรมและองค์การ 
1.3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาคอมพิวิเติอร์ศ้กษา 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีคอมพิวิเติอร์ 
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 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีเทคนิคศ้กษา 
 สาข้าวิิชาบัริหารอาชีวิะและเทคนิคศ้กษา 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลศ้กษา 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาศ้กษา 
1.4 ปริญญาบัริหารธุรกิจัมหาบััณฑิิต   
 สาข้าวิิชาบัริหารธุรกิจอุติสาหกรรม 
 สาข้าวิิชาการพัฒนาธุรกิจอุติสาหกรรมและทรัพยีากรมนุษยี์
 สาข้าวิิชาบัริหารธุรกิจอุติสาหกรรมและการค้า 
1.5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศ้กษา
 สาข้าวิิชาการจัดการด้านวิิศวิกรรมและสิ�งแวิดล้อมในเมือง
 สาข้าวิิชาการจัดการนวัิติกรรมเพื�อธุรกิจและอุติสาหกรรม
 สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์เชิงวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
 สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ 
 สาข้าวิิชาเคมีอุติสาหกรรม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีชีีวิภาพ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีติสาหกรรมชีวิภาพ 
 สาข้าวิิชาฟิัสิกส์ประยุีกต์ิ      
 สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
 สาข้าวิิชาสถิติิประยุีกต์ิ  
 สาข้าวิิชาอุปกรณ์การแพทย์ี 
 สาข้าวิิชาการสื�อสารข้้อมูลและเครือข่้ายี 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ    
 สาข้าวิิชาระบับัสารสนเทศเพื�อการจัดการ     
 สาข้าวิิชาสารสนเทศและวิิทยีาศาสติร์ข้้อมูล 
 สาข้าวิิชากระบัวินการอุติสาหกรรมเคมีและสิ�งแวิดล้อม
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีพลังงานและการจัดการ 
1.6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาการบัริหารงานก่อสร้าง 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการจัดการอุติสาหกรรม 
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 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการบิันและอวิกาศ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการผลิติ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมข้นถ่ายีวัิสดุและโลจิสติิกส์ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมี 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา   
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมวัิสดุ  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการ  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธาและการศ้กษา 
 สาข้าวิิชาการจัดการเทคโนโลยีีวิิศวิกรรม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมการก่อสร้าง 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมการเชื�อม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมเครื�องกล 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมพลังงาน 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมยีานยีนต์ิและพลังงาน 
1.7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาจิติวิิทยีาอุติสาหกรรมและองค์การ 
 สาข้าวิิชาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารเชิงธุรกิจและอุติสาหกรรม
1.8 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชานวัิติกรรมและการออกแบับัเพื�อควิามยีั�งยีืน

คณะที� 2 บััณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

2.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีีบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมีและกระบัวินการ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและระบับัซ้อฟัต์ิแวิร์ 
2.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมีและกระบัวินการ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลและยีานยีนต์ิ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและระบับัซ้อฟัต์ิแวิร์ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและสารสนเทศ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมวัิสดุและการผลิติ 
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คณะที� 3 คณะสถึาปัตยกรรมและการออกแบับั

3.1 ปริญญาบัริหารธุรกิจับััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาการออกแบับัสำานักงานอัติโนมัติิและการจัดการธุรกิจ
3.2 ปริญญาศิลปบััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาศิลปประยุีกต์ิและการออกแบับัผลิติภัณฑ์ิ 
 สาข้าวิิชาออกแบับัเซ้รามิกส์ 
 สาข้าวิิชาออกแบับัภายีใน 
3.3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาสถาปัติยีกรรม  

คณะที� 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการบิันและอวิกาศ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการผลิติ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมข้นถ่ายีวัิสดุ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเติอร์ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเคมี  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาอุติสาหกรรมและพลังงาน 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธา  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมระบับัเครื�องมือวัิด 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโลจิสติิกส์ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมวัิสดุ  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมวัิสดุเชิงนวัิติกรรม 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมหุ่นยีนต์ิและระบับัอัติโนมัติิ  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมอุติสาหการ 

125คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



คณะที� 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5.1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีคอมพิวิเติอร์ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมการผลิติและอุติสาหการ 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกล 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัา  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
5.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธาและการศ้กษา 

คณะที� 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  

6.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์เชิงวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
 สาข้าวิิชาคณิติศาสติร์ประยุีกต์ิ 
 สาข้าวิิชาเคมีอุติสาหกรรม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีชีีวิภาพ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีสิี�งแวิดล้อม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีติสาหกรรมเกษติร 
 สาข้าวิิชาฟิัสิกส์วิิศวิกรรม 
 สาข้าวิิชาฟิัสิกส์อุติสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ี 
 สาข้าวิิชาวิิทยีาการคอมพิวิเติอร์ 
 สาข้าวิิชาวิิทยีาศาสติร์และเทคโนโลยีีทางอาหาร 
 สาข้าวิิชาสถิติิธุรกิจและการประกันภัยี 
 สาข้าวิิชาสถิติิประยุีกต์ิ
6.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมชีวิการแพทยี์ 
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คณะที� 7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

7.1 ปริญญาบัริหารธุรกิจับััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาการบัริหารอุติสาหกรรมการผลิติและบัริการ
 สา ข้าวิิชาการพัฒนาธุรกิจอุติสาหกรรมและทรัพยีากรมนุษย์ี

คณะที� 8  วิทยาลัยนานาชาติ
 
8.1 ปริญญาบัริหารธุรกิจับััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาการค้าระหว่ิางประเทศและธุรกิจโลจิสติิกส์ 

คณะที� 9 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

9.1 ปริญญาเทคโนโลยีบััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
9.2 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาคอมพิวิเติอร์ช่วิยีออกแบับัและบัริหารงานก่อสร้าง
9.3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาการจัดการอุติสาหกรรม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีเครื�องจักรกลเกษติร 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ 

คณะที� 10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  
10.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอุีติสาหกรรมเกษติรและการจัดการ
 สาข้าวิิชานวัิติกรรมและเทคโนโลยีีการพัฒนาผลิติภัณฑ์ิ
 สาข้าวิิชาวิิทยีาศาสติร์การอาหารและการจัดการ 
 สาข้าวิิชาวิิทยีาศาสติร์การอาหารและโภชนาการ 
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คณะที� 11 คณะบัริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบัริการ
 
11.1 ปริญญาบัริหารธุรกิจับััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาการจัดการอุติสาหกรรมการท่องเที�ยีวิและการโรงแรม
 สาข้าวิิชาบัริหารธุรกิจอุติสาหกรรมและการค้า 

คณะที� 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  

12.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต  
 สาข้าวิิชาการจัดการเทคโนโลยีีการผลิติและสารสนเทศ
12.2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมการเชื�อม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมการทำาควิามเย็ีนและการปรับัอากาศ
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมการออกแบับัและผลิติเครื�องจักรกล
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมซ่้อมบัำารุงอากาศยีาน 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมพอลิเมอร์ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมไฟัฟ้ัาและอิเล็กทรอนิกส์กำาลัง
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมแมคคาทรอนิกส์   
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมแม่พิมพ์และเครื�องมือ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมยีานยีนต์ิ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำาลัง 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมอุติสาหการ  
 สาข้าวิิชาวิิศวิกรรมโยีธาและเทคโนโลยี ี
12.3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีการเชื�อม 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีเครื�องกล 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีเครื�องต้ินกำาลัง 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีไฟัฟ้ัาและอิเล็กทรอนิกส์กำาลัง 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีแมคคาทรอนิกส์ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอิีเล็กทรอนิกส์ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีอิีเล็กทรอนิกส์กำาลัง 
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คณะที� 13 คณะบัริหารธุรกิจ
  
 13.1 ปริญญาบัริหารธุรกิจับััณฑิิต  

 สาข้าวิิชาการบััญชี  
 สาข้าวิิชาคอมพิวิเติอร์ธุรกิจ 
 สาข้าวิิชาบัริหารธุรกิจอุติสาหกรรมและโลจิสติิกส์ 

คณะที� 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  
 14.1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมกระบัวินการเคมี 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมการวัิดคุมและอัติโนมัติิ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมเครื�องกลและยีานยีนต์ิ 
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมวัิสดุและกระบัวินการผลิติ
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีวิิศวิกรรมอุติสาหการและโลจิสติิกส์

คณะที� 15 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ�งแวดล้อม
 
 15.1 ปริญญาวิทยาศาสตรบััณฑิิต  

 สาข้าวิิชากระบัวินการอุติสาหกรรมเคมีและสิ�งแวิดล้อม
 สาข้าวิิชาเทคโนโลยีีพลังงานและการจัดการ 

คณะที� 16 กาญจนาภ์ิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถึาบัันสมทบั)
 
 16.1 ปริญญาศิลปบััณฑิิต  

 สาข้าวิิชาช่างทองหลวิง  
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เราชาวสวนปาล์ม ใครจะห้ามน��าใจไมตรี
มันหลั�งรินฤดี พรมขวัญ
ชีวีน้องพ่�งามรื�นรมย์.





แผ่นผ่ังแสดงพ่�นที�จัดงาน BITEC

	•  แผ่นผ่ังการใช้พ่�นที�
	•  แผ่นผ่ังห้องพิธี มจธ.
	•  แผ่นผ่ังห้องพิธี มจพ.
	•  เส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินภ์ายในห้องพิธี
	•  แผ่นผ่ังแสดงเส้นทางเดินบััณฑิต
	•  ต�าแหน่งจุดเดินของบััณฑิตบันเวที
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แผนผังแสำดงพ้�นที�จัดง�น สำจล้.

	•  แผ่นผ่ังการใช้พ่�นที�
	•  แผ่นผ่ังห้องพิธี สจล.
	•  เส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินภ์ายในห้องพิธี
	•  แผ่นผ่ังแสดงเส้นทางเดินบััณฑิต
	•  ต�าแหน่งจุดเดินของบััณฑิตบันเวที
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บัทเพล้งเป็นสำื�อซึ่่�ง
แสำดงถ่งสำ�ยสำัมพันธ์
แสดั – ข้าว – ดัำา – เหลือง นั�น
พ่�น้องกัน นิรันดัร

“5JS”



สถึาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า
ถิ�นข้องเราเลิศหรูพริ�งเพรา มิเคยีอับัเฉา ถิ�นเราวิิไล
เด่นเหนือใคร แม้นามนั�นไซ้ร้พระราชทาน
เป็นมิ�งข้วัิญให้เราสำาคัญ สถาบัันเด่นดี
เราสายีเลือดเดียีวินั�น เหมือนน้องพี�กันในทุกที�
เราภูมิใจแห่งเลือดเทคโนโลยีี ที�เราน้องพี�พากเพียีร
มั�นหมายีเรียีน พากเพียีรทั�วิหน้า หมายีพาก้าวิไป
ไม่ท้อใจ อนาคติไกล ชีวิิติสดใส ภูมิใจชื�นชม

สถาบััน เทคโนโลยีีพระจอมเกล้า
สถาบััน เลิศล้ำำ��ข้องเรา นั�นเรืองรุ่งเนาว์ิ เด่นในสังคม
สถาบััน ที�ชนชื�นชม นิยีมทั�วิกัน
ชื�อข้จร เกียีรติิก้องสำาคัญ มั�นคงศักดิ�ศรี
เราสาบัานไว้ิมั�น รักประเทศนั�นเท่าชีวีิ
ดวิงวิิญญาณแห่งชาวิเทคโนโลยีี จงรักภักดีราชันยี์
ศาสน์สำาคัญ พุทธธรรมจำามั�นไว้ิในดวิงใจ
ศักดิ�ศรีนามแห่งดวิงฤทัยี
สมนามเกริกไกรพระจอมเกล้าเอยี.

คำาร้อง – ทำานอง
สุนทราภรณ์์

เรียบเรียงเสียงประสาน
กิต่ติ่  ศรีเปารยะ
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ลูกพระจอม

นามพระจอมเกริกฟ้ัา
มิ�งมหามงกุฎ ดังติะวัินส่องแสงติระการ
แดนสยีามรุ่งเรืองไพศาล ด้วิยีพระปรีชาญาณเอกองค์
จอมเกล้า จอมกษัติริยี์ไทยี 
หยีาดเย็ีนน้ำำ��พระทัยี ดังหยีาดฝึนจากฟ้ัาโปรยีลง 
ทรงอุทิศพระองค์สร้างไทยีให้ยีืนยีง 
ข้้าฯข้อน้อมบัังคม บััวิบัาท

* พระบิัดาแห่งวิิทยีาศาสติร์ข้องไทยี 
ธ บัำารุงศาสติร์ศิลป์ค้ำำ��จุนด้วิยีแสงธรรม
พระเกียีรติิลือนามสยีามสง่าล้ำำ�� จักจดจำาไม่รู้เลือน

** ลูกพระจอมฯ พร้อมใจถวิายีสัติยี์ปฏิิญาณ 
ด้วิยีมนัสธำารงแสงแห่งควิามดี
ลูกพระจอมฯ เทิดเกียีรติิภูมิศักดิ�ศรี 
สรรสร้างด้วิยีมือเรานี�ให้ไทยีก้าวิไกลทวีิ 
เลือดเนื�อเรานี� ลูกพระจอมฯ.
(ซ้ำ�า */**/**)

คำาร้อง – ไกวัล  กุลวัฒโนทัย
ทำานอง – ไกวัล  กุลวัฒโนทัย
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พระจอมเกล้าธนบัุรี

ธรรมรักษาร่มเย็ีนเป็นศรีสง่า
แหล่งศ้กษาแห่งนี�ที�หลอมรวิมใจ
ชื�อบัางมดติำานานคนกล่าวิข้านทั�วิไป
มั�นคงในศักดิ�ศรี

สร้างชื�อเสียีงสืบัสานผ่านมาปรากฏิ
เกียีรติิยีศคนแซ่้ซ้ร้องทวีิ
กิจกรรมทำาไว้ิส่งผลให้เราวัินนี�
มีค่ามีควิามสำาคัญ

พระจอมเกล้าธนบุัรี พระจอมเกล้าธนบุัรี
นามนี�ที�เรารักมั�น เป็นน้ำำ��หน้�งใจเดียีวิ
เหมือนเชือกมั�นเกลียีวิผูกกัน
ผูกใจพันพวิกเราเกี�ยีวิโยีงเยีื�อใยี

สีแสดเหลืองก็ยีังคงเหลืองเรืองรอง
ไม่เคยีมัวิหมองมีแต่ิเติิบัโติยีิ�งใหญ่
ธรรมรักษายัีงคงแติกกิ�งแติกก้านแติกใบั
เป็นร่มใจให้พวิกเรา.

คำาร้อง – ก่อเกียรติ่ ชุาต่ะนาวิน
ทำานอง – ก่อเกียรติ่ ชุาต่ะนาวิน
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อาลัยลาดกระบััง

คำาร้อง – ทำานอง
นวลพิรรณ์  สุขสวัสดิ�

เรียบเรียงเสียงประสาน
วิจิัต่ร จิัต่ร์รังสรรค์

ลาลาแล้วิ จากไกลแคแสดไหวิติามลม
เคยีชื�นชม เพื�อนพ้องและน้องพี�
ส่งหทัยีให้กันด้วิยีวิิญญาณสัมพันธ์ไมติรี
แต่ิบััดนี�ถ้งวัินต้ิองลาไกล

หวัิดหวูิดเสียีง รถไฟัย่ำำ��เรื�อยีไปบันราง
ปลิวิปลิดคว้ิางวูิบัวัิบัลับัจากไกล
หยีาดน้ำำ��ติา รินหลั�ง ลาดกระบััง ยัีงอาลัยี
อยีู่แห่งไหน ใจฝัึงเตืิอน มิเลือนลืม
อยีู่แห่งไหน ใจฝัึงเตืิอน มิเลือนลืม.
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มาร์ชพระจอมเกล้าลาดกระบััง

สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า
แหล่งนี�เนาว์ิ ลาดกระบััง สั�งสอนศิลป์
พระนามแห่ง จอมปราชญ์ สยีามินทร์
เจ้าคุณทหาร ประทานถิ�น ที�สำาคัญ
เทคโนโลยีี วิิทยีาศาสติร์ ก้าวิหน้า
สามารถ สิ�งประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์
ธงแสดข้าวิ สวิยีสด งดงามครัน
สถาบััน พระจอมเกล้า เราชื�นชม

พระจอมเกล้า เกรียีงไกร ใหญ่ยีิ�ง
ประดิษฐ์ คิดสิ�ง เหมาะสม
วิิทยีาศาสติร์ สร้างสังคม
สมนาม จอมปราชญ์ ชาติิไทยี
ณ แหล่งนี� สร้างบััณฑิิติ ศิษย์ีพระจอมเกล้า
ยีามเรียีนเรา เฝ้ึามานะ จะหาไหน
การกีฬา เราเล่น เด่นกว่ิาใคร
เราภูมิใจ ในสถาบััน สร้างสรรค์ไทยี.

คำาร้อง - พิลอากาศต่รีประเสริฐ สัชุฌุุกร
ทำานอง - เรืออากาศต่รีคำารณ์ ผิิวเหลือง

เรียบเรียงเสียงประสาน
วิจิัต่ร จิัต่ร์รังสรรค์
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มาร์ชพระจอมเกล้าพระนครเหน่อ

คำาร้อง – ทำานอง
อาจัารย์แฉล้ม โกยทา

สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า
รวิบัรวิมเอากำาลังคนมาพัฒนา
ให้ควิามรู้ควิามสามารถเปรื�องปราชญ์วิิทยีา
สู่อุติสาหกรรมไทยี ก้าวิไกลมั�นคง

ด้วิยีพระกรุณาข้ององค์ใท้ภูบัาล 
โปรดประทานสัญลักษณ์พิทักษ์ดำารง
เป็นดวิงติามหามงกุฎดุจควิามประสงค์ 
ให้ดำารงสู่ควิามมั�นคงสถาบััน

ประดู่แดง แทงกิ�งก้าน ดอกบัานสะพรั�ง 
แผ่ใบับััง แลดูเด่น ร่มเย็ีนนิรันดร์
สีหมากสุก ปลุกเลือดเนื�อ เอื�อเฟืั�อสัมพันธ์ 
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

161คู่่�มืือผู้่�เข้�ารัับพรัะรัาชทานปรัิญญาบัตรั
ปรัะจำำาปีการัศึึกษา 2562



ชาวสวนปาล์ม

คำาร้อง – ทำานอง
สุนทราภรณ์์

เราชาวิสวินปาล์ม เลออร่ามท่ามกลางวิงล้อม
เรามาสมยีอม อยีู่ในวิงล้อมอันพรั�งพร้อมพร่างไป

เราชาวิสวินปาล์ม งามอร่ามหวิามติามหวิามใจ
เฟืัองประเทืองฤทัยี กระชับัเกลียีวิไปมิได้คลายีสักครา

เราไม่เมาสุรา เราเมาสุข้หนา
เมื�อเราได้มาสังคมร่มปาล์มนี�

เราชาวิสวินปาล์ม ใครจะห้ามน้ำำ��ใจไมติรี
มันหลั�งรินฤดี พรมข้วัิญ
ชีวีิน้องพี�งามรื�นรมยี์.
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ค�าปฏิญาณของบััณฑิต มจธ. สจล. มจพ.

สม - เด็ด - พระ - กะ - นิด - ถา - ทิ - ราด - เจ้ัา
กรม - สม - เด็ด - พระ - เทบั - พะ - รัด - ราด - สุ - ดา

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

การอ่านพระนาม

 (เฉพาะผู้แทนบััณฑิิต)
 ข้อพระร าชทานกราบั บัั งคมทู ล  ทร าบั ฝ่ึ าละอองพระบัาท  ข้้ าพระพุ ท ธ เ จ้ า 
ข้อพระราชทานพระราชวิโรกาส กล่าวินำาถวิายีคำาปฏิิญาณ

 (บััณฑิิตทุกคนกล่าวตามผู้แทน)
 ข้้าพระพุทธเจ้ัา  (นายี/นางสาวิ/นาง/อื�นๆ -  กล่าวิชื�อข้องตินดังพอประมาณ) 
ข้อกล่าวิคำาปฏิิญาณต่ิอหน้าพระรัตินติรัยี เฉพาะพระพักติร์ สมเด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา  
กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมารี และต่ิอหน้าผู้ซ้้�งเฝ้ึาทูลละอองพระบัาท 
อยีู่ ณ ที�นี�ว่ิา
 ข้้าพระพุทธเจ้ัา จักใช้ศิลปวิิทยีาการ ซ้้�งมหาวิิทยีาลัยี/สถาบัันเทคโนโลยีพีระจอมเกล้า (ธนบุัรี, 
เจ้าคุณทหารลาดกระบััง, พระนครเหนอื) ได้ประสิทธิ�ประสาทแกข้่้าพระพุทธเจ้า เพื�อประกอบัอาชพี
โดยีชอบัธรรม และเป็นคุณประโยีชน์ต่ิอประเทศชาติิ
 ข้้าพระพุทธเจ้ัา  จักเ ทิดทูน และจงรักภักดี ต่ิอชาติิ ศาสนา พระมหากษัติริยี ์
จะปฏิิบััติิตินเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรมและวัิฒนธรรม บัำาเพ็ญสามัคคี พลีตินเพื�อส่วินรวิม
 ข้้าพระพุทธเจ้ัา จักเคารพและกติญัญููต่ิอผู้มีพระคณุ จักเผยีแพร่เกียีรติิคุณข้องมหาวิิทยีาลัยี/สถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้า (ธนบุัรี, เจ้าคุณทหารลาดกระบััง, พระนครเหนือ) สนับัสนุนและส่งเสริม
วิิชาชีพ ให้ก้าวิหน้ากว้ิางข้วิางไปในทางที�ดีงาม
 ข้้าพระพุทธเจ้ัา ข้อยีด้มั�นคำาปฏิิญาณนี�ไว้ิ ด้วิยีใจสุจริติ ติราบัชีวิิติจะหาไม่

 (เฉพาะผู้แทนบััณฑิิต)
 ด้วิยีเกล้าด้วิยีกระหม่อม.
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