
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อย 
ระดับปริญญำโท/ปริญญำเอก ทุกคณะ 

ระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
คณะอุตสำหกรรมเกษตร คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร 

วันอังคำรที่ 31 ตุลำคม 2560 
ณ หอประชุมประดู่แดง อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 2 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 
 

 
 

1.  กำรฝึกซ้อมย่อยคณะ   (ฝึกซ้อมกำรจับและถือปริญญำบัตร) 
 

0๙.๓0 น.  -  บัณฑิตรำยงำนตัว รับบัตรประจ ำตัวบัณฑิต                   
ตรวจสอบเลขท่ีนั่งบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ลงทะเบียนกำรฝึกซ้อม 
ในระบบคอมพิวเตอร์ และเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 

10.๐0 น.  -  เริ่มกำรฝึกซ้อมย่อย                   
12.00 น.  -  พัก 
 

2.  กำรฝึกซ้อมย่อยรวม ณ สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

 13.00 น.         -  บัณฑิตเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
   13.30 น.  -  ฟังค ำชี้แจง ข้อปฏิบัติ ข้อห้ำม และข้อควรทรำบต่ำง ๆ 
 14.00 น.   -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกท่ำนสวมครุยให้เรียบร้อย 

      และฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรบนเวที 
 15.00 น.        -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่ 2  คณบดีอ่ำนรำยช่ือบัณฑิตตำมล ำดับ  
      -  บัณฑิตที่ผ่ำนกำรฝึกซ้อม กรรมกำรจะรับรองกำรฝึกซ้อมใน 
        ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมแจกเข็มวิทยฐำนะ 

 

-   กำรแต่งกำยส ำหรับกำรฝึกซ้อม  แต่งกำยสุภำพตำมระเบียบ 
    กำรแต่งกำยของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐำนะ 
-   บัณฑิตโปรดรักษำเวลำ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรฝึกซ้อม 

 

 
* บัณฑิตไม่ควรน ำรถยนต์ส่วนตัวมำในวันถ่ำยภำพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย 
   เพรำะจะไม่ได้รับควำมสะดวกเนื่องจำกไม่มีที่จอดรถภำยในมหำวิทยำลัย 

 

 

 



ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อย 
ระดับปริญญำตรี วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 
ณ หอประชุมประดู่แดง อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 2 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 
 

 
 

1.  กำรฝึกซ้อมย่อยคณะ   (ฝึกซ้อมกำรจับและถือปริญญำบัตร) 
 

0๙.๓0 น.  -  บัณฑิตรำยงำนตัว รับบัตรประจ ำตัวบัณฑิต                   
        ตรวจสอบเลขท่ีนั่งบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ลงทะเบียนกำรฝึกซ้อม 
         ในระบบคอมพิวเตอร์ และเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
 10.๐0 น.  -  เริ่มกำรฝึกซ้อมย่อย                   

12.00 น.  -  พัก 
 

2.  กำรฝึกซ้อมย่อยรวม ณ สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

 13.00 น.         -  บัณฑิตเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
   13.30 น.  -  ฟังค ำชี้แจง ข้อปฏิบัติ ข้อห้ำม และข้อควรทรำบต่ำง ๆ 
 14.00 น.   -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกท่ำนสวมครุยให้เรียบร้อย 

      และฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรบนเวที 
 15.00 น.        -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่ 2  คณบดีอ่ำนรำยช่ือบัณฑิตตำมล ำดับ  
      -  บัณฑิตที่ผ่ำนกำรฝึกซ้อม กรรมกำรจะรับรองกำรฝึกซ้อมใน 
        ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมแจกเข็มวิทยฐำนะ 
 

-   กำรแต่งกำยส ำหรับกำรฝึกซ้อม  แต่งกำยสุภำพตำมระเบียบ 
    กำรแต่งกำยของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐำนะ 
-   บัณฑิตโปรดรักษำเวลำ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรฝึกซ้อม 

 

 
* บัณฑิตไม่ควรน ำรถยนต์ส่วนตัวมำในวันถ่ำยภำพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย 
   เพรำะจะไม่ได้รับควำมสะดวกเนื่องจำกไม่มีที่จอดรถภำยในมหำวิทยำลัย 

 

 



ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อย 
ระดับปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ 
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกำยน 2560 

ณ หอประชุมประดู่แดง อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 2 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 
 

 
 

1.  กำรฝึกซ้อมย่อยคณะ   (ฝึกซ้อมกำรจับและถือปริญญำบัตร) 
 

0๙.๓0 น.  -  บัณฑิตรำยงำนตัว รับบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
ตรวจสอบเลขท่ีนั่งบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ลงทะเบียนกำรฝึกซ้อม 
ในระบบคอมพิวเตอร์ และเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต    

10.๐0 น.  -  เริ่มกำรฝึกซ้อมย่อย                   
12.00 น.  -  พัก 
 

2.  กำรฝึกซ้อมย่อยรวม ณ สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

 13.00 น.         -  บัณฑิตเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
   13.30 น.  -  ฟังค ำชี้แจง ข้อปฏิบัติ ข้อห้ำม และข้อควรทรำบต่ำง ๆ 
 14.00 น.   -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกท่ำนสวมครุยให้เรียบร้อย 

      และฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรบนเวที 
 15.00 น.        -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่ 2  คณบดีอ่ำนรำยช่ือบัณฑิตตำมล ำดับ  
      -  บัณฑิตที่ผ่ำนกำรฝึกซ้อม กรรมกำรจะรับรองกำรฝึกซ้อมใน 
        ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมแจกเข็มวิทยฐำนะ 
 

 

-   กำรแต่งกำยส ำหรับกำรฝึกซ้อม  แต่งกำยสุภำพตำมระเบียบ 
    กำรแต่งกำยของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐำนะ 
-   บัณฑิตโปรดรักษำเวลำ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรฝึกซ้อม 

 

 
* บัณฑิตไม่ควรน ำรถยนต์ส่วนตัวมำในวันถ่ำยภำพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย 
   เพรำะจะไม่ได้รับควำมสะดวกเนื่องจำกไม่มีที่จอดรถภำยในมหำวิทยำลัย 

 

 
 
 



ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อย 
ระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง (สถำบันสมทบ) 

วันศุกร์ที ่3 พฤศจิกำยน 2560 
ณ หอประชุมประดู่แดง อำคำรอเนกประสงค์ ชั้น 2 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 
 

 

1.  กำรฝึกซ้อมย่อยคณะ   (ฝึกซ้อมกำรจับและถือปริญญำบัตร) 
 

0๙.๓0 น.  -  บัณฑิตรำยงำนตัว รับบัตรประจ ำตัวบัณฑิต                   
        ตรวจสอบเลขท่ีนั่งบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ลงทะเบียนกำรฝึกซ้อม 
                       ในระบบคอมพิวเตอร์ และเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต  

  10.๐0 น.  -  เริ่มกำรฝึกซ้อมย่อย                   
12.00 น.  -  พัก 
 

2.  กำรฝึกซ้อมย่อยรวม ณ สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

 13.00 น.         -  บัณฑิตเข้ำนั่งตำมหมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
   13.30 น.  -  ฟังค ำชี้แจง ข้อปฏิบัติ ข้อห้ำม และข้อควรทรำบต่ำง ๆ 
 14.00 น.   -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่  1 บัณฑิตทุกท่ำนสวมครุยให้เรียบร้อย 

      และฝึกซ้อมกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรบนเวที 
 15.00 น.        -  กำรฝึกซ้อมครั้งที่ 2  คณบดีอ่ำนรำยช่ือบัณฑิตตำมล ำดับ  
      -  บัณฑิตที่ผ่ำนกำรฝึกซ้อม กรรมกำรจะรับรองกำรฝึกซ้อมใน 
        ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมแจกเข็มวิทยฐำนะ 
 

-   กำรแต่งกำยส ำหรับกำรฝึกซ้อม  แต่งกำยสุภำพตำมระเบียบ 
    กำรแต่งกำยของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐำนะ 
-   บัณฑิตโปรดรักษำเวลำ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรฝึกซ้อม 

 

 
* บัณฑิตไม่ควรน ำรถยนต์ส่วนตัวมำในวันถ่ำยภำพหมู่และวันฝึกซ้อมย่อย 
   เพรำะจะไม่ได้รับควำมสะดวกเนื่องจำกไม่มีที่จอดรถภำยในมหำวิทยำลัย 

 

 

 



ก ำหนดกำรฝึกซ้อมใหญ ่
วันอังคำรที ่7 พฤศจิกำยน  2560 เวลำ 06.00-18.00 น. 

ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค (บำงนำ) 

    

กลุ่มที่ 1 (รอบเช้ำ)  
ได้แก่  ดุษฎีบัณฑิต  : ทุกคณะ 

มหำบัณฑิต  : ทุกคณะ 
 บัณฑิต   : คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม   คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

  คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร     วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
      คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  

06.00 น. บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะ ลงทะเบียนเข้ำฝึกซ้อมและเข้ำแถวตำมล ำดับ  
                     หมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ณ ห้อง EH 104  
07.00 น. บัณฑิตเดินแถว เข้ำนั่งประจ ำที่ในห้องพิธีฯ  
07.30 น. ฟังค ำชี้แจงจำกประธำนฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 
08.00 น. ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 คณบดีอ่ำนรำยชื่อบัณฑิตตำมล ำดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน 
10.00 น. ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 คณบดีอ่ำนรำยชื่อบัณฑิตตำมล ำดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน 

เมื่อเดินลงจำกเวทีบัณฑิตจะต้องยื่นบัตรประจ ำตัวบัณฑิตให้กรรมกำรรับรองกำร
ฝึกซ้อมในระบบคอมพิวเตอร์ บัณฑิตกรอกแบบสอบถำมเรื่องควำมคิดเห็นของบัณฑิต
เกี่ยวกับกำรรับปริญญำ 

12.00 น. เสร็จสิ้นกำรฝึกซ้อม เดินแถวออกจำกห้องพิธี 
กลุ่มที่ 2 (รอบบ่ำย) 
ได้แก่  บัณฑิต  : คณะวิศวกรรมศำสตร์  

  คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ 
  คณะวิทยำศำสตร์ปรไะยุกต์ 
  คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี   
  กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง (สถำบันสมทบ) 

12.00 น. บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะ ลงทะเบียนเข้ำฝึกซ้อมและเข้ำแถวตำมล ำดับ 
                    หมำยเลขบนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ณ ห้อง EH 104  
13.00 น. บัณฑิตเดินแถว เข้ำนั่งประจ ำที่ในห้องพิธีฯ  
13.30 น. ฟังค ำชี้แจงจำกประธำนฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 
14.00 น. ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 คณบดีอ่ำนรำยชื่อบัณฑิตตำมล ำดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน 
16.00 น. ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 คณบดีอ่ำนรำยชื่อบัณฑิตตำมล ำดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน 

เมื่อเดินลงจำกเวทีบัณฑิตจะต้องยื่นบัตรประจ ำตัวบัณฑิตให้กรรมกำรรับรองกำร
ฝึกซ้อมในระบบคอมพิวเตอร์ บัณฑิตกรอกแบบสอบถำมเรื่องควำมคิดเห็นของบัณฑิต
เกี่ยวกับกำรรับปริญญำ 

18.00 น. เสร็จสิ้นกำรฝึกซ้อม เดินแถวออกจำกห้องพิธี 
หมำยเหตุ  เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 -   บัณฑิตควรใช้รถสำธำรณะในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธี 
 -   บัณฑิตที่น ำรถยนต์ส่วนตัวมำ โปรดระมัดระวังกำรถูกโจรกรรมทรัพย์สินภำยในรถ 
 

 



ก ำหนดวันพระรำชทำนปริญญำบัตร 
วันพฤหัสบดีที่  9  พฤศจิกำยน  2560 เวลำ 06.00-16.00 น. 

ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค (บำงนำ) 
     

กลุ่มที่ 1 (รอบเช้ำ) 
ได้แก่  ดุษฎีบัณฑิต  : ทุกคณะ 

มหำบัณฑิต  : ทุกคณะ 
 บัณฑิต   : คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม  
      คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
      คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร  
      วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
      คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม   
 05.30 น. -  บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะ เดินผ่ำนซุ้มตรวจควำมเรียบร้อยของคณะกรรมกำรฝ่ำย 
      รักษำควำมปลอดภัย 
   -  บัณฑิตลงทะเบียนเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร และเข้ำแถวตำมล ำดับหมำยเลข 
      บนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ณ ห้อง EH 104 บัณฑิตที่มำไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ 
      จะไม่อนุญำตให้บัณฑิตเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

-  กรรมกำรตรวจสอบเครื่องแต่งกำย และสิ่งของต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อห้ำม 
-  บัณฑิตรอในแถวด้วยควำมสงบ 

 06.30 น.    -  บัณฑิตเดินแถวเข้ำในห้องพิธี พร้อมคืนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
 12.00 น. -  เสร็จพิธี 
กลุ่มที่ 2 (รอบบ่ำย) 
ได้แก่   บัณฑิต  : คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

  คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ 
  คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์  

      คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 
  กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง (สถำบันสมทบ) 

 10.00 น.  -  บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะ เดินผ่ำนซุ้มตรวจควำมเรียบร้อยของคณะกรรมกำรฝ่ำย 
      รกัษำควำมปลอดภัย 
   -  บัณฑิตลงทะเบียนเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร และเข้ำแถวตำมล ำดับหมำยเลข 
      บนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต ณ ห้อง EH 104 บัณฑิตที่มำไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ 
      จะไม่อนุญำตให้บัณฑิตเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

-  กรรมกำรตรวจสอบเครื่องแต่งกำย และสิ่งของต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อห้ำม 
-  บัณฑิตรอในแถวด้วยควำมสงบ 

 11.00 น.    -  บัณฑิตเดินแถวเข้ำในห้องพิธี พร้อมคืนบัตรประจ ำตัวบัณฑิต 
 16.00 น. -  เสร็จพิธี 
หมำยเหตุ  เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
     -   บัณฑิตควรใช้รถสำธำรณะในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธี 
     -   บัณฑิตที่น ำรถยนต์ส่วนตัวมำ โปรดระมัดระวังกำรถูกโจรกรรมทรัพย์สินภำยในรถ 

 

 



ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
วันอำทิตย์ที่  5  พฤศจิกำยน  2560 

ณ สนำมกีฬำวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

เวลำ ดุษฎีบัณฑิต/มหำบัณฑิต/บัณฑิต 
ตั้งแถว  ถ่ำยภำพ  

06.20 น. 07.00 น. ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขา                                               
06.30 น. 07.10 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน                           
06.40 น. 07.20 น. มหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
06.50 น. 07.30 น. มหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
07.00 น. 07.40 น. มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
07.10 น. 07.50 น. มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
07.20 น. 08.00 น. มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  
07.30 น. 08.10 น. มหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
07.40 น. 08.20 น. มหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
07.50 น. 08.30 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
08.00 น. 08.40 น. มหาบัณฑิตคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
08.10 น. 08.50 น. บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   TM   TT   TP   TE   TTE   TCT   CEE   CED                                 
08.20 น. 09.00 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)  PE   ME   AE   RE   IE                
08.30 น. 09.10 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)  EE   InSE   Cpr.E   Ch.E              
08.40 น. 09.20 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)  CE  MATE  MHE  LE  IEE 
08.50 น. 09.30 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อส.บ.)  IET     
09.00 น. 09.40 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   AS  ASB  MA  MC                                
09.10 น. 09.50 น. บัณฑิตคณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์  CS  IMI  IMIs  EPH                             
09.20 น. 10.00 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   AT  FT  ET  IC  BT                              
09.30 น. 10.10 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   IPTM  CvET  WoET  WdET  InET 
09.40 น. 10.20 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   PnET  PNT  PoET 
09.50 น. 10.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   MDET  TDET  MtET  MtT  MDT  TDT                                       
10.00 น. 10.40 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   EnET  EIT  ETT  ECT    
10.10 น. 10.50 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   AmET  RAET  AMT  IPT  WDT    
10.20 น. 11.00 น. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  App.D  CerD  IntD  OA.B  Arch. 
10.30 น. 11.10 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  MAet 
10.40 น. 11.20 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   ITI  IT  TAM  TA        
10.50 น. 11.30 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   IMT  IM  CA   
11.00 น. 11.40 น. บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ATM  APD  FSN                      
11.10 น. 11.50 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  TH 
11.20 น. 12.00 น. บัณฑิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)     
11.30 น. 12.10 น. บัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบันสมทบ 

โปรดอ่านหน้าถัดไป 



- 2 - 
 

หมายเหตุ 1. ก ำหนดเวลำอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านพร้อมกันที่  
  ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 06.00 น. 
 2. กำรแต่งกำยถ่ำยภำพหมู่ แต่งกำยเช่นเดียวกับวันเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ตำมระเบียบกำรแต่งกำย 
    - บัณฑิตชาย  ชุดรำชปะแตน หรือชุดข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ปกติขำว สวมครุยวิทยฐำนะ 
    - บัณฑิตหญิง  ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ปกติขำว สวมครุยวิทยฐำนะ 
      บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรงสีน้้าเงิน 
      หรือสีกรมท่า สวมครุยวิทยฐานะ 
 3. ข้อปฏิบัติส ำหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศทำงทหำรหรือผู้ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรของ 

  กระทรวงกลำโหมเป็นว่ำที่ร้อยตรีขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชาย) เข้ารับการฝึกซ้อมด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของนายทหารสัญญาบัตร  
   และให้น้าอุปกรณ์มาให้ครบ ประกอบด้วย กระบี่ สามชาย ห่วงหนัง และถุงมือสีขาว  
   พร้อมทั้งน้าหลักฐานส้าเนาค้าสั่งแต่งตั้งยศของท่านมาแสดงเพ่ือเข้ารับการฝึกซ้อมด้วย 

       ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.10 น. (หลังจำกถ่ำยภำพหมู่บัณฑิตที่มีชั้นยศ 
     ทำงทหำรเสร็จเรียบร้อย) ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 
   3.2 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชายและหญิง)  เข้ารับการตรวจเครื่องแบบและเครื่องหมายพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
     เพ่ือความถูกต้อง ทั้งนี้บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดการสวมเครื่องแบบและเครื่องหมาย 

   ได้ที ่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th  
   (ถ้ำมีข้อสงสัยสอบถำมได้ที่ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1130) 

 
การประกันอุบัติเหตุบัณฑติ 

 

  คณะกรรมการสิทธิประโยชน์  3  มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ได้จัดท้าประกันอุบัติเหตุให้กับบัณฑิตในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ้าปีการศึกษา 2559 (พ.ศ.2560) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ระยะเวลาในการคุ้มครอง  เฉพาะวันที่บัณฑิตเข้าร่วมในกิจกรรมของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
   ประจ้าปีการศึกษา 2559 (พ.ศ.2560) เท่านั้น 
  2. การคุ้มครอง 
       2.1  กรณีท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน/ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินจ้านวนเงิน 20,000.00 บาท 
       2.2  กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน ไม่เกินจ้านวนเงิน  200,000.00  บาท 
       2.3  จะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
    และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมทั้งการเดินทางเข้าร่วมงานหรือกลับจากการฝึกซ้อม  
    การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไม่รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ  
  3. การส่งหลักฐาน  ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง เพ่ือขอรับสินไหมทดแทน ตั้งแต่วันที่  
   1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ที่ คุณประไพภร  สุขสม  
   โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1124 , 087-015-1695 

4. การพิจารณาสินไหมทดแทน   คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน  
 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล/เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 

       (พิจารณาในภาพรวมของ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่บัณฑิตได้รับอุบัติเหตุ) 
 

 

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/


 

 

 รดด 

ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต 

หมายเหตุ  บัณฑิตที่ใช้ยศน าหน้าชื่อ  ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามสังกัดและยศที่ได้รับแต่งตั้ง 


