กําหนดการฝกซอมยอย
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ทุกคณะ
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
0๙.00 น.
09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต
ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอม
ในระบบคอมพิวเตอร และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําแนะนํา และเริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

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

- บัณฑิตเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมใน
ระบบคอมพิวเตอรพรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
0๙.00 น.
09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต
ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอม
ในระบบคอมพิวเตอร และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําแนะนํา และเริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

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

- บัณฑิตเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมใน
ระบบคอมพิวเตอรพรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
0๙.00 น.
09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต
ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอม
ในระบบคอมพิวเตอร และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําแนะนํา และเริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

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

- บัณฑิตเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมใน
ระบบคอมพิวเตอรพรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ณ หอประชุมประดูแดง อาคารอเนกประสงค ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
0๙.00 น.
09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต
ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอม
ในระบบคอมพิวเตอร และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําแนะนํา และเริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

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

- บัณฑิตเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมใน
ระบบคอมพิวเตอรพรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ณ หองประชุมพวงแสด อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
0๙.00 น.
09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต
ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอม
ในระบบคอมพิวเตอร และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําแนะนํา และเริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

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

- บัณฑิตเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมใน
ระบบคอมพิวเตอรพรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมยอย
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม คณะบริหารธุรกิจ
วันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ณ หองประชุม 302 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
1. การฝกซอมยอยคณะ (ฝกซอมการจับและถือปริญญาบัตร)
0๙.00 น.
09.30 น.
12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว รับบัตรประจําตัวบัณฑิต
ตรวจสอบเลขที่นั่งบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ลงทะเบียนการฝกซอม
ในระบบคอมพิวเตอร และเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําแนะนํา และเริ่มการฝกซอมยอย
- พัก

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

- บัณฑิตเขานั่งตามหมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต
- ฟงคําชี้แจง ขอปฏิบัติ ขอหาม และขอควรทราบตาง ๆ
- การฝกซอมครั้งที่ 1 บัณฑิตทุกทานสวมครุยใหเรียบรอย
และฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที
- การฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ
- บัณฑิตที่ผานการฝกซอม กรรมการจะรับรองการฝกซอมใน
ระบบคอมพิวเตอรพรอมแจกเข็มวิทยฐานะ

- การแตงกายสําหรับการฝกซอม แตงกายสุภาพตามระเบียบ
การแตงกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝกซอม
* บัณฑิตไมควรนํารถยนตสวนตัวมาในวันถายภาพหมูและวันฝกซอมยอย
เพราะจะไมไดรับความสะดวกเนื่องจากไมมีที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

กําหนดการฝกซอมใหญ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 - 18.00 น.
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
กลุมที่ 1 (รอบเชา)
ไดแก ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
05.30 น.
07.00 น.
07.30 น.
08.00 น.
10.30 น.

12.00 น.

: ทุกคณะ
: ทุกคณะ
: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ ลงทะเบียนเขาฝกซอมและเขาแถวตามลําดับ
หมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104
บัณฑิตเดินแถว เขานั่งประจําที่ในหองพิธีฯ
ฝกซอมพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ
ฟงคําชี้แจงจากประธานฝายจัดการดานบัณฑิต และ
ฝกซอมครั้งที่ 1 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน
ฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน
เมื่อเดินลงจากเวทีบัณฑิตจะตองยื่นบัตรใหกรรมการรับรองการฝกซอมในระบบ
คอมพิวเตอร บัณฑิตกรอกแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการ
รับปริญญา
เสร็จสิ้นการฝกซอม เดินแถวออกจากหองพิธี

กลุมที่ 2 (รอบบาย)
ไดแก บัณฑิต

11.00 น.
12.30 น.
13.00 น.
15.00 น.

17.00 น.
17.30 น.

: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะบริหารธุรกิจ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)
บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ ลงทะเบียนเขาฝกซอมและเขาแถวตามลําดับ
หมายเลขบนบัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104
บัณฑิตเดินแถว เขานั่งประจําที่ในหองพิธีฯ
ฟงคําชี้แจงจากประธานฝายจัดการดานบัณฑิต และ
ฝกซอมครั้งที่ 1 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน
ฝกซอมครั้งที่ 2 คณบดีอานรายชื่อบัณฑิตตามลําดับ เหมือนพิธีจริงทุกขั้นตอน
เมื่อเดินลงจากเวทีบัณฑิตจะตองยื่นบัตรใหกรรมการรับรองการฝกซอมในระบบ
คอมพิวเตอร บัณฑิตกรอกแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการ
รับปริญญา
ฝกซอมพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ
เสร็จสิ้นการฝกซอม เดินแถวออกจากหองพิธี

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- บัณฑิตควรใชรถสาธารณะในวันฝกซอมใหญ และวันพิธี
- บัณฑิตที่นํารถยนตสวนตัวมา โปรดระมัดระวังการถูกโจรกรรมทรัพยสินภายในรถ

กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 - 16.00 น.
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
กลุมที่ 1 (รอบเชา)
ไดแก ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
05.30 น.

06.30 น.
12.00 น.
กลุมที่ 2 (รอบบาย)
ไดแก บัณฑิต

10.00 น.

11.00 น.
16.00 น.

: ทุกคณะ
: ทุกคณะ
: คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ
- บัณฑิตเดินผานซุมตรวจความเรียบรอยของคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย
ไปยังหอง EH 104
- บัณฑิตลงทะเบียนและเขาแถวตามลําดับหมายเลขบน
บัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104 บัณฑิตที่มาไมทันตามกําหนดเวลา
จะไมอนุญาตใหบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- กรรมการตรวจสอบเครื่องแตงกาย และสิ่งของตาง ๆ
ที่ระบุไวในขอหาม
- บัณฑิตรอในแถวดวยความสงบ
- กรรมการเก็บบัตรประจําตัวบัณฑิต
- บัณฑิตเดินแถวเขาหองพิธี
- เสร็จพิธี
: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะบริหารธุรกิจ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)
- บัณฑิตเดินผานซุมตรวจความเรียบรอยของคณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัย
ไปยังหอง EH 104
- บัณฑิตลงทะเบียนและเขาแถวตามลําดับหมายเลขบน
บัตรประจําตัวบัณฑิต ณ หอง EH 104 บัณฑิตที่มาไมทันตามกําหนดเวลา
จะไมอนุญาตใหบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- กรรมการตรวจสอบเครื่องแตงกาย และสิ่งของตาง ๆ
ที่ระบุไวในขอหาม
- บัณฑิตรอในแถวดวยความสงบ
- กรรมการเก็บบัตรประจําตัวบัณฑิต
- บัณฑิตเดินแถวเขาหองพิธี
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- บัณฑิตควรใชรถสาธารณะในวันฝกซอมใหญ และวันพิธี
- บัณฑิตที่นํารถยนตสวนตัวมา โปรดระมัดระวังการถูกโจรกรรมทรัพยสินภายในรถ

กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2560
วันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

เวลา
ตั้งแถว ถายภาพ
06.20 น. 07.00 น.
06.30 น. 07.10 น.
06.40 น. 07.20 น.
06.50 น. 07.30 น.
07.00 น. 07.40 น.
07.10 น. 07.50 น.
07.20 น. 08.00 น.
07.30 น. 08.10 น.
07.40 น. 08.20 น.
07.50 น. 08.30 น.
08.00 น. 08.40 น.
08.10 น. 08.50 น.
08.20 น. 09.00 น.
08.30 น. 09.10 น.
08.40 น. 09.20 น.
08.50 น. 09.30 น.
09.00 น. 09.40 น.
09.10 น. 09.50 น.
09.20 น. 10.00 น.
09.30 น. 10.10 น.
09.40 น. 10.20 น.
09.50 น. 10.30 น.
10.00 น. 10.40 น.
10.10 น. 10.50 น.
10.20 น. 11.00 น.
10.30 น. 11.10 น.
10.40 น. 11.20 น.
10.50 น. 11.30 น.
11.00 น. 11.40 น.
11.10 น. 11.50 น.

ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขา
มหาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตรประยุกต
มหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม IPTM CvET WoET WdET InET
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม PnET PNT PoET
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม MDET TDET MtET MtT MDT TDT
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม EnET EIT ETT ECT
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม AmET RAET AMT IPT WDT ACET
มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต AS ASB MA MC
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต CS CSB IMI IMIs EPH BME
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรประยุกต AT FT ET IC BT
มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) PE ME AE RE IE
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) EE InSE Cpr.E Ch.E
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) CE MATE MHE LE IEE
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร (อส.บ.) PDT
มหาบัณฑิตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิตคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม TM TT TP TE TTE TCT CEE CED
มหาบัณฑิตคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ITI IT TAM TA IMT IM CA
มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ BAcc Bcom BIBLA
มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม ICPE ETAM
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี CPet IAet MAet MPet ILet
บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ATM APD FSN
โปรดอานหนาถัดไป

-2ลําดับ
ที่
31.
32.
33.
34.
35.

เวลา
ตั้งแถว ถายภาพ
11.20 น. 12.00 น.
11.30 น. 12.10 น.
11.40 น. 12.20 น.
11.50 น. 12.30 น.
12.00 น. 12.40 น.

ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ TH
บัณฑิตคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ AAP.D CerD IntD OA.B Arch
บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ I-ITBL
บัณฑิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง (สถาบันสมทบ)
บัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบันสมทบ

หมายเหตุ 1. กําหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอความรวมมือบัณฑิตทุกทานพรอมกันที่
ลานสวนปาลม หนาอาคาร 40 ป มจพ. ตามเวลาที่กําหนด
2. การแตงกายถายภาพหมู แตงกายเชนเดียวกับวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามระเบียบการแตงกาย
- บัณฑิตชาย ชุดราชปะแตน หรือชุดขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
- บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไมไดเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใสเสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรงสีน้ําเงิน
หรือสีกรมทา สวมครุยวิทยฐานะ
3. ขอปฏิบัติสําหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหารหรือผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหมเปนวาที่รอยตรีขึ้นไปใหปฏิบัติดังนี้
3.1 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชาย) เขารับการฝกซอมดานบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของนายทหารสัญญาบัตร
และใหนําอุปกรณมาใหครบ ประกอบดวย กระบี่ สามชาย หวงหนัง และถุงมือสีขาว
พรอมทั้งนําหลักฐานสําเนาคําสั่งแตงตั้งยศของทานมาแสดงเพื่อเขารับการฝกซอมดวย
ในวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น. (หลังจากถายภาพหมูบัณฑิตที่มีชั้นยศ
ทางทหารเสร็จเรียบรอย) ณ หองประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ป มจพ.
3.2 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชายและหญิง) เขารับการตรวจเครื่องแบบและเครื่องหมายพรอมทั้งอุปกรณตาง ๆ
เพื่อความถูกตอง ทั้งนี้บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดการสวมเครื่องแบบและเครื่องหมาย
ไดที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th (ถามีขอสงสัยสอบถามไดที่ โทร. 0-2555-2000 ตอ 1130)

การประกันอุบัติเหตุบัณฑิต
คณะกรรมการสิทธิประโยชน 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับบัณฑิตในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560 (พ.ศ.2561) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ระยะเวลาในการคุมครอง เฉพาะวันที่บัณฑิตเขารวมในกิจกรรมของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2560 (พ.ศ.2561) เทานั้น
2. การคุมครอง
2.1 กรณีที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน/คารักษาพยาบาล ไมเกินจํานวนเงิน 20,000.00 บาท
2.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน ไมเกินจํานวนเงิน 200,000.00 บาท
2.3 จะคุมครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
และศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมทั้งการเดินทางเขารวมงานหรือกลับจากการฝกซอม
การถายภาพหมูบัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไมรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ
โปรดอานหนาถัดไป

-33. การสงหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย ฉบับจริง เพื่อขอรับสินไหมทดแทน ตั้งแตวันที่
1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ กลุมงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ติดตอสอบถามรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม ที่ คุณประไพภร สุขสม
โทรศัพท 02-555-2000 ตอ 1124 , 087-015-1695
4. การพิจารณาสินไหมทดแทน คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชน 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล/เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
(พิจารณาในภาพรวมของ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่บัณฑิตไดรับอุบัติเหตุ)


