
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บณัฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 
วันเสาร์ที่  17  ธันวาคม  2565  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ลำดับ 

เวลา รายละเอียดคณะ/วิทยาลัย 
ในการถ่ายภาพหมู่ 

ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑติ 
ต้ังแถว 

ณ ลานสวนปาลม์ 

ถ่ายภาพ  

ณ สนามกีฬา วทอ. 

1 08.00 น. 08.20 น. ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา  

2 08.15 น. 

08.10 - 08.20 น. 

08.30 น. 

08.20 - 08.30 น. 

มหาบัณฑิตทกุสาขาวชิา ประกอบด้วย 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาตสิิรินธร ไทย-เยอรมัน,  

คณะบริหารธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล, 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม,  

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ,  

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

3 08.25 น. 

08.20 - 08.30 น. 

08.40 น. 

08.40 - 08.40 น. 

มหาบัณฑิตทกุสาขาวชิา ประกอบด้วย 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์, 
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม,  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

4 08.35 น. 08.50 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ  

กลุ่มที่ 1  สาขาวิชา  BAcc  Bcom 

5 08.45 น. 09.00 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

กลุ่มที่ 2  สาขาวิชา  BIBLA 

6 08.55 น. 09.10 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 09.05 น. 09.20 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

8 09.15 น. 09.30 น. บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9 09.25 น. 09.40 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

10 09.35 น. 09.50 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

11 09.45 น. 10.00 น. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

12 09.55 น. 10.10 น. บัณฑิตคณะพัฒนาธรุกิจและอุตสาหกรรม 

13 10.05 น. 10.20 น. บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาต ิ

14 10.15 น. 10.30 น. บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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วันเสาร์ที่  17  ธันวาคม  2565  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ลำดับ 

เวลา รายละเอียดคณะ/วิทยาลัย 
ในการถ่ายภาพหมู่ 

ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑติ 
ต้ังแถว 

ณ ลานสวนปาลม์ 

ถ่ายภาพ  

ณ สนามกีฬา วทอ. 

15 10.25 น. 10.40 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์

กลุ่มที่ 1  สาขาวิชา  AE  PE  ME  E-RF  IE   

16 10.35 น. 10.50 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  

กลุ่มที่ 2  สาขาวิชา  Cpr.E  EE  E-EE  IEE  InSE 

17 10.45 น. 11.00 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  

กลุ่มที่ 3  สาขาวิชา  MHE  Ch.E  I-Ch.E  CE  LE  MATE  I-IME 

18 10.55 น. 11.10 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

กลุ่มที่ 1  สาขาวิชา  IC  AT  FT  ET  BT 

19 11.05 น. 11.20 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

กลุ่มที่ 2  สาขาวิชา  MA  MC  AS  ASB 

20 11.15 น. 11.30 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

กลุ่มที่ 3  สาขาวิชา  CS  CSB  IMI  IMIs  B-EPH  BME 

21 11.25 น. 11.40 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่มที่ 1  สาขาวิชา  MDET  PoET  MtET  TDET  MDT  TDT  MtT 

22 11.35 น. 11.50 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่มที่ 2  สาขาวิชา  CvET  RAET  ACET  AmET  AMT  IPT 

23 11.45 น. 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่มที่ 3  สาขาวิชา  PnET  EnET  PNT  EIT  ETT  ECT 

24 11.55 น. 12.10 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่มที่ 4  สาขาวิชา  IPTM  WDET  InET  WDT 

25 12.05 น. 12.20 น. บัณฑิตกาญจนาภิเษกวิทยาลยั ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ) 

26 12.15 น. 12.30 น. บัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบันสมทบ 
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หมายเหตุ 1. กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านพร้อมกันที่ 

ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77) ตามเวลาที่กำหนด 
2. การแต่งกายถ่ายภาพหมู่ แต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามระเบียบการแต่งกาย

- บัณฑิตชาย  ชุดราชปะแตน หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตหญิง  ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไมไ่ด้เปน็ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจใส่เสื้อเช้ิตสีขาวและกระโปรงสีน้ำเงิน
หรือสีกรมท่า สวมครุยวิทยฐานะ

3. ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศ หรือผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม
เป็นว่าท่ีร้อยตรีขึ้นไป ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1  บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชาย) ให้นำอุปกรณ์มาให้ครบ ประกอบด้วย กระบี่ สามชาย ห่วงหนัง และถุงมือสีขาว
  พร้อมท้ังตัดผมสั้นตามระเบียบ 
3.2  บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชายและหญิง) หลังจากถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่มีชั้นยศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ารับการตรวจทรงผม 

 เครื่องแบบ และเครื่องหมาย พร้อมท้ังฝึกซ้อมด้านบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เวลา 12.00 น.  
 ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 40 ปี มจพ. ทั้งนี้บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดการสวมเครื่องแบบและเครื่องหมาย 
 ได้ที่ https://sa.op.kmutnb.ac.th/ หรือเพจ : งานด้านวิชาทหาร มจพ.กทม. 

การประกันอุบัติเหตุบณัฑิต 

คณะกรรมการฝา่ยสิทธิประโยชน์ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับบณัฑิตในงานพิธีพระราชทาน 
 ปริญญาบตัร ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ.2566) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ระยะเวลาในการคุ้มครอง  เฉพาะวันท่ีบัณฑิตเข้าร่วมในกิจกรรมของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ.2566) เท่านั้น

2. การคุ้มครอง
2.1  กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน/ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000.00 บาท
2.2  กรณีเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ สินไหมทดแทน ไม่เกินจำนวนเงิน  200,000.00  บาท
2.3  จะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมทั้งการเดินทางเข้ารว่มงานหรือกลับจากการฝึกซ้อม 
การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ไม่รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ  

3. การส่งหลกัฐาน  ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง เพื่อขอรับสินไหมทดแทน
ตั้งแต่วันท่ี 2 – 30 มกราคม 2566 ที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ติดต่อสอบถามรายละเอยีดข้อมลูเพิ่มเติม ที่ คุณประไพภร  สุขสม
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1126 , 091 784 4124

4. การพิจารณาสินไหมทดแทน   คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค่าสนิไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล/เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
(พิจารณาในภาพรวมของ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีบัณฑิตได้รับอุบตัิเหตุ)






