กำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันเสำร์ที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 ณ สนำมกีฬำวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
เวลำ

รำยละเอียดคณะ/วิทยำลัย
ลำดับ
ตั้งแถว
ถ่ำยภำพ
ในกำรถ่ำยภำพหมู่
ณ ลำนสวนปำล์ม ณ สนำมกีฬำ วทอ.
ดุษฎีบัณฑิต/มหำบัณฑิต/บัณฑิต
1
08.00 น.
08.20 น.
บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2
08.15 น.
08.30 น.
บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ
3
08.25 น.
08.40 น.
บัณฑิตคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
4
08.35 น.
08.50 น.
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชา AE PE ME E-RE IE
5
08.45 น.
09.00 น.
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
.
00 น.
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชา Cpr.E EE E-EE IEE InSE
6
08.55 น.
09.10 น.
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
.
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชา MHE Ch.E I-Ch.E CE LE MATE I-IME
7
09.05 น.
09.20 น.
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
น.
.
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชา MDET PoET MtET TDET MDT TDT MtT
8
09.15 น.
09.30 น.
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชา CvET RAET ACET AmET AMT IPT
9
09.25 น.
09.40 น.
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชา PnET EnET PNT EIT ETT ECT
10
09.35 น.
09.50 น.
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.
กลุ่มที่ 4 สาขาวิชา IPTM WdET InET WDT
11
09.45 น.
10.00 น.
บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
12
09.55 น.
10.10 น.
บัณฑิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ)
13
10.05 น.
10.20 น.
บัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหาร ทุกคณะ/วิทยาลัย/สถาบันสมทบ
รวมจำนวนบัณฑิต
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กำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันอำทิตย์ที่ 8 พฤศจิกำยน 2563 ณ สนำมกีฬำวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
เวลำ

รำยละเอียดคณะ/วิทยำลัย
ลำดับ
ตั้งแถว
ถ่ำยภำพ
ในกำรถ่ำยภำพหมู่
ณ ลำนสวนปำล์ม ณ สนำมกีฬำ วทอ.
ดุษฎีบัณฑิต/มหำบัณฑิต/บัณฑิต
1
08.00 น.
08.20 น.
ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา
2
08.15 น.
08.30 น.
มหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน,
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์, คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม,
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
3
08.25 น.
08.40 น.
มหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
08.20 - 08.30 น. 08.40 - 08.40 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,
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.
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชา IC AT FT ET BT
12
09.55 น.
10.10 น.
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชา MA MC AS ASB
13
10.05 น.
10.20 น.
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
10.00 - 10.10 น. 10.10 - 10.20 น. กลุ่มที่ 3 สาขาวิชา CS CSB IMI IMIs B-EPH BME
14
10.15 น.
10.30 น.
ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต
10.10 - 10.20 น. 10.20 - 10.30 น. ที่มีชั้นยศทางทหาร ทุกคณะ/วิทยาลัย
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-3หมายเหตุ 1. กำหนดเวลำอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านพร้อมกันที่
ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77) ตามเวลาที่กาหนด
2. กำรแต่งกำยถ่ำยภำพหมู่ แต่งกำยเช่นเดียวกับวันเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ตำมระเบียบกำรแต่งกำย
- บัณฑิตชาย ชุดรำชปะแตน หรือชุดข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ปกติขำว สวมครุยวิทยฐำนะ
- บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ปกติขำว สวมครุยวิทยฐำนะ
บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรงสีน้าเงิน
หรือสีกรมท่า สวมครุยวิทยฐานะ
3. ข้อปฏิบัติ สาหรั บบัณ ฑิต ที่มี ชั้น ยศ หรื อผู้ สาเร็ จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูต รของกระทรวงกลาโหม
เป็นว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชาย) ให้น้าอุปกรณ์มาให้ครบ ประกอบด้วย กระบี่ สามชาย ห่วงหนัง และถุงมือสีขาว
พร้อมทั้งตัดผมสั้นตามระเบียบ
3.2 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชายและหญิง) หลังจากถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่มีชั้นยศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ารับ
การตรวจทรงผม เครื่องแบบ และเครื่องหมาย พร้อมทัง้ ฝึกซ้อมด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 40 ปี มจพ. ทั้งนี้บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดการสวมเครื่องแบบและ
เครื่องหมาย ได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th หรือเพจ : นักศึกษาวิชาทหาร มจพ.

การประกันอุบัติเหตุบณ
ั ฑิต
คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้จัดท้าประกันอุบัติเหตุให้กับบัณฑิตในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ้าปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระยะเวลาในการคุ้มครอง เฉพาะวันที่บัณฑิตเข้าร่วมในกิจกรรมของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ้าปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) เท่านั้น
2. การคุ้มครอง
2.1 กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน/ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินจ้านวนเงิน 20,000.00 บาท
2.2 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน ไม่เกินจ้านวนเงิน 200,000.00 บาท
2.3 จะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมทั้งการเดินทางเข้าร่วมงานหรือกลับจากการฝึกซ้อม
การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไม่รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ
3. การส่งหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง เพื่อขอรับสินไหมทดแทน ตั้งแต่วันที่
1 – 30 พฤศจิกายน 2563 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)


