
   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27  ประจำาปีการศึกษา 2555 A

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำาปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 5 วันอังคารที่ 6 วันพุธที่ 7 
วันพฤหัสบดีที่ 8  และวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 

ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย

ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำาบลคลองหก อำาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

   การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 
   ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๕๒๒๘ สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร

 พระบรมมห�ร�ชวัง กทม. ๑๐๒๐๐

 ๒๕  มิถุน�ยน  ๒๕๕๘

เรื่อง ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

 เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ฯ

เรียน เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

อ้�งถึง หนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ที่ ศธ ๐๕๐๕(๒)๔๘๒๘  ลงวันที่ ๖ พฤษภ�คม ๒๕๕๘

 ต�มหนงัสอืทีอ่�้งถงึ  ขอใหน้ำ�คว�มกร�บบงัคมทลูพระกรณุ� ขอพระร�ชท�นเชญิเสดจ็ ฯ ไปพระร�ชท�น

ปรญิญ�บตัรแกผู่ส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�จ�กมห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคล  ประจำ�ปกี�รศกึษ� ๒๕๕๗  จำ�นวนประม�ณ 

๓๒,๐๓๙ คน  ณ หอประชมุมห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลธญับรุ ี ตำ�บลคลองหก  อำ�เภอคลองหลวง  จงัหวัดปทมุธ�น ี 

ในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน  ๒๕๕๘  หรือวันและเวล�ใดสุดแต่จะทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� ฯ  คว�มแจ้งอยู่แล้ว  นั้น

 ได้นำ�คว�มกร�บบังคมทูลพระกรุณ�ทร�บฝ่�ละอองธุลีพระบ�ทแล้ว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� ฯ   

ให้สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  เสด็จ ฯ  แทนพระองค์ไปในก�รนี้   ซึ่งทรงกำ�หนดจะเสด็จ ฯ  

ในวันจนัทร ์ท่ี ๕ วนัองัค�ร ที ่๖ วนัพธุ ที ่๗  วนัพฤหสับดี ท่ี ๘ และวนัศุกร ์ที ่๙  กันย�ยน  ๒๕๕๙  ท้ังชว่งเช�้และชว่งบ�่ย

 จึงเรียนม�เพื่อทร�บ  ส่วนกำ�หนดเวล�นั้น  กรุณ�ติดต่อกับกองพระร�ชพิธี  สำ�นักพระร�ชวัง   

(โทร. ๐๒ ๒๒๑๐๘๗๓)  และกรมร�ชองครกัษ ์ (โทร. ๐๒ ๒๘๓๒๓๔๐) เพือ่รว่มกันพจิ�รณ�จดัทำ�กำ�หนดก�ร แลว้จดัสง่

พรอ้มด้วยสำ�เน�คำ�กร�บบงัคมทลู  และร�่งพระร�โชว�ท  ไปยงัสำ�นกัร�ชเลข�ธกิ�รกอ่นวนัที ่๕ สงิห�คม ๒๕๕๙  ดว้ย

 ขอแสดงคว�มนับถือ

  (น�ยประยูร  ผ่องแผ้ว)

 รองร�ชเลข�ธิก�ร  ปฏิบัติร�ชก�รแทน

 ร�ชเลข�ธิก�ร

กองก�รในพระองค์
โทร. ๐๒ ๒๒๐๗๒๐๐ ต่อ ๓๓๐๘
โทรส�ร ๐๒ ๒๒๐๗๔๘๖
เว็บไซต์ : www.ohm.go.th
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	 จำ�นวน	ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิตและบัณฑิตทั้งสิ้น	 28,783	 ร�ย

 วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559	 5,112	 ร�ย

ช่วงเช้� มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ

รวม

  2,533                    

  2,533                    

จดุร�ยง�นตวั ณ คณะวศิวกรรมศ�สตร์ วันพุธที่		31	สิงห�คม	2559	(เช้�)

06.00 น. ร�ยง�นตัว ณ ที่กำ�หนด

06.20 น. เตรียมตั้งขบวนแถว

06.40 น. เคลื่อนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

07.00 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

07.40 น. นั่งประจำ�ที่

 (เตรียมพร้อมเริ่มทำ�ก�รฝึกซ้อม)

11.30 น. เสร็จสิ้นก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง

 

 

 วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559  

ช่วงบ่�ย มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

-  คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

  รวม

  2,411

  168

 168

  2,579

จุดร�ยง�นตัว ณ  คณะวิศวกรรมศ�สตร์

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

วันพุธที่		31	สิงห�คม	2559	(บ่�ย)

09.30 น. ร�ยง�นตัว ณ ที่กำ�หนด

10.45 น. เตรียมตั้งขบวนแถว

11.00 น. เคลื่อนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

11.30 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

12.10 น. นั่งประจำ�ที่

 (เตรียมพร้อมเริ่มทำ�ก�รฝึกซ้อม)

15.30 น. เสร็จสิ้นก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง

การจัดลำาดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557

(แยกเป็น 5 วัน  10 รอบ)
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 วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559	 6,797	 ร�ย

ช่วงเช้� มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�

-  คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร

-  คณะบริห�รธุรกิจและศิลปศ�สตร์

-  คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

-  วิทย�ลัยเทคโนโลยีและสหวิทย�ก�ร

  รวม

614

2,413

329

30

 3,386	

 3,386

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ วันพฤหัสบดีท่ี	1	กันย�ยน	2559		(เช้�)

06.00 น. ร�ยง�นตัว ณ ท่ีกำ�หนด

06.20 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

06.40 น.  เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

  ประติม�กรรมดอกบัว

07.00 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

07.40 น. น่ังประจำ�ท่ี

 (เตรียมพร้อมเร่ิมทำ�ก�รฝึกซ้อม)

11.30 น. เสร็จส้ินก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง

 

 

 วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559  

ช่วงบ่�ย มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�

-  คณะวิศวกรรมศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

-  คณะวิศวกรรมศ�สตร์

รวม

2,121

1,290

2,121

1,290

3,411

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์

วันพฤหัสบดีที่	1	กันย�ยน		2559		

(บ่�ย)

09.30 น. ร�ยง�นตัว ณ ที่กำ�หนด

10.45 น. เตรียมตั้งขบวนแถว

11.00 น. เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

11.30 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

12..10 น. นั่งประจำ�ที่

 (เตรียมพร้อมเริ่มทำ�ก�รฝึก

ซ้อม)

15.30 น. เสร็จสิ้นก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง
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 วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559	 6,011	 ร�ย

ช่วงเช้� มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น

- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตส�หกรรม

- คณะวิทย�ศ�สตร์และศิลปศ�สตร์

- คณะวิศวกรรมศ�สตร์และสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

- คณะบริห�รธุรกิจ

- คณะทรัพย�กรธรรมช�ติ

- คณะอุตส�หกรรมและเทคโนโลยี

- คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรมเกษตร

- คณะเทคโนโลยีสังคม

รวม

  2,863                    

 70

 139

 683

 783

 170

 523

 237

 258

  2,863

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ วันศุกร์ท่ี		2	กันย�ยน		2559		(เช้�)

06.00 น. ร�ยง�นตัว ณ ท่ีกำ�หนด

06.20 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

06.40 น. เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

07.00 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

07.40 น. น่ังประจำ�ท่ี

 (เตรียมพร้อมเร่ิมทำ�ก�รฝึกซ้อม)

11.30 น. เสร็จส้ินก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง

 

 

 วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559  

ช่วงบ่�ย มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น

-  คณะบริห�รธุรกิจและเทคโนโลยี

-  คณะวิศวกรรมศ�สตร์

-  คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม

-  คณะเกษตรและเทคโนโลยี

-  คณะเทคโนโลยีก�รจัดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

-  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์

-  คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร

-  คณะศิลปศ�สตร์

-  วิทย�ลัยก�รแพทย์แผนไทย

รวม

  2,031

 365

 382

 443

 338

 503

	 	 1,117

 442

 331

 280

 64

  3,148

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะศิลปศ�สตร์

จุดร�ยง�นตัว ณ อ�ค�ร สวพ. เก่�

วันศุกร์ท่ี		2	กันย�ยน		2559		(บ่�ย)

09.30 น. ร�ยง�นตัว ณ ท่ีกำ�หนด

10.45 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

11.00 น. เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

11.30 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

12.10 น. น่ังประจำ�ท่ี

 (เตรียมพร้อมเร่ิมทำ�ก�รฝึกซ้อม)

15.30 น. เสร็จส้ินก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง
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 วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559	 5,655	 ร�ย

ช่วงเช้� มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์

- คณะวิศวกรรมศ�สตร์

- คณะเทคโนโลยีส่ือส�รมวลชน

- คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม

- คณะศิลปศ�สตร์

- คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และออกแบบ

- คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

- คณะอุตส�หกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

- คณะบริห�รธุรกิจ

  รวม

450

445

212

241

217

115

103

86

1,098

 2,967	

 2,967

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ วันเส�ร์ท่ี	3		กันย�ยน		2559		(เช้�)

06.00 น. ร�ยง�นตัว ณ ท่ีกำ�หนด

06.20 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

06.40 น. เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

07.00 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

07.40 น. น่ังประจำ�ท่ี

 (เตรียมพร้อมเร่ิมทำ�ก�รฝึกซ้อม)

11.30 น. เสร็จส้ินก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง

 

 

 วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559

ช่วงบ่�ย
ดุษฎีบัณฑิต

มห�บัณฑิต	บัณฑิต
จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

- คณะบริห�รธุรกิจ

- คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

- คณะเทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน

- คณะศิลปกรรมศ�สตร์

รวม

1,387

361

603

337

2,688

2,688

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะบริห�รธุรกิจ

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะเทคโนโลยีส่ือส�รมวลชน

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะศิลปกรรมศ�สตร์์

วันเส�ร์ท่ี	3	กันย�ยน		2559		(บ่�ย)

09.30 น. ร�ยง�นตัว ณ ท่ีกำ�หนด

10.45 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

11.00 น. เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

11.30 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

12.10 น. น่ังประจำ�ท่ี

 (เตรียมพร้อมเร่ิมทำ�ก�รฝึกซ้อม)

15.30 น. เสร็จส้ินก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง
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 วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559	 5,208	 ร�ย

ช่วงเช้� มห�บัณฑิต	บัณฑิต จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

- คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม

  รวม

518

 2,331

518

 2,849

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม

วันอ�ทิตย์ท่ี	4	กันย�ยน	2559		(เช้�)

06.00 น. ร�ยง�นตัว ณ ท่ีกำ�หนด

06.20 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

06.40 น. เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

07.00 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

07.40 น. น่ังประจำ�ท่ี

 (เตรียมพร้อมเร่ิมทำ�ก�รฝึกซ้อม)

11.30 น. เสร็จส้ินก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง

 

 

 วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559

ช่วงบ่�ย
ดุษฎีบัณฑิต

มห�บัณฑิต	บัณฑิต
จุดร�ยง�นตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และกำ�หนดก�ร

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลตะวันออก

รวม

2,359

2,359

จุดร�ยง�นตัว ณ คณะวิศวกรรมศ�สตร์์์ วันอ�ทิตย์ท่ี	4		กันย�ยน		2559		(บ่�ย)

09.30 น. ร�ยง�นตัว ณ ท่ีกำ�หนด

10.45 น. เตรียมต้ังขบวนแถว

11.00 น. เคล่ือนขบวนแถวม�รอบริเวณ

 ประติม�กรรมดอกบัว

11.30 น. ผู้บริห�รนำ�ขบวนแถว

 เข้�สู่หอประชุม

12.10 น. น่ังประจำ�ท่ี

 (เตรียมพร้อมเร่ิมทำ�ก�รฝึกซ้อม)

15.30 น. เสร็จส้ินก�รฝึกซ้อม

 (โดยประม�ณ)

บัณฑิตแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันรับจริง
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ส�รบัญ
   

   หน้�

ประม�ณก�รเวล�ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	8	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล	 1

ข้อแนะนำ�สำ�หรับดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิตในก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 11

ก�รเตรียมคว�มพร้อมของดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิตในก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	 12	

1. ก�รแต่งก�ยของดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 12

2. ขั้นตอนก�รฝึกซ้อมเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 18

 2.1 ก�รถว�ยคว�มเค�รพ   18

 2.2 ก�รเดิน   18

 2.3 ก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรจ�กพระหัตถ์ 18

 2.4 ก�รเชิญปริญญ�บัตร  18

 2.5 ก�รเตือนด้วยบัตรรหัสสี 19

3. ก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 20

 3.1 ขั้นตอนในวันจันทร์ที่ 5 วันอังค�รที่ 6 วันพุธที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 8 และ

  วันศุกร์ที่ 9 กันย�ยน 2559 (เช้�) 20

 3.2 ขั้นตอนในวันจันทร์ที่ 5 วันอังค�รที่ 6 วันพุธที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 8 และ

  วันศุกร์ที่ 9 กันย�ยน 2559 (บ่�ย) 20

 3.3 ก�รเข้�นั่งประจำ�ที่  21

 3.4 ก�รรับเสด็จ  21

 3.5 ก�รเดินขึ้นบนเวที 21

 3.6 ก�รเดินลงจ�กเวที 22

  - ผังก�รเดินเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ครั้งที่ 29 

   ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557 23

  - ก�รกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ และรับพระร�ชท�นพระร�โชว�ท   24

 3.7 ก�รส่งเสด็จ 24

4. กำ�หนดก�รถ่�ยภ�พหมู่ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต (เฉพ�ะมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี) 25

5. ลำ�ดับเหตุก�รณ์ในวันพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 26

ข้อปฏิบัติสำ�หรับมห�วิทย�ลัย	ในก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 28

1. ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นของคณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 28

2. ขั้นตอนก�รเดินแถวเข้�สู่หอประชุม 33

3. จำ�นวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ที่เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 36

4. แผนฉุกเฉินกรณีฝนตก 37

5. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตพิก�ร 40
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   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557 1

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559	(เช้�)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559		(เช้�)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์ นำ�ขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต

2,533 ร�ย  เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

7.00 7.40 40 น�ที

6.00	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณที่กำ�หนด
6.20	น.	 ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	
	 บัณฑิตตั้งขบวนแถว
6.40	น.	 มทร.สุวรรณภูมิ	เดินม�รอบริเวณ
	 ประติม�กรรมดอกบัว	
7.00	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว
	 เข้�หอประชุม
7.40	น.	 นั่งประจำ�ที่	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงหอประชุม

เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองค์ครุย  เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยใน

หอประชุมมห�วิทย�ลัย ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

9.00 9.01 1 น�ที 1 น�ที

น�ยกสภ� มทร.สุวรรณภูมิ  กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.สุวรรณภูมิ

อธิก�รบดี มทร.สุวรรณภูมิ  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  2  ร�ย

9.01 9.02 1 น�ที
1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ  

จำ�นวน 2,533 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
09.02 10.26

1 ชม.

24 น�ที
1	ชม. 25 น�ที

อธิก�รบดี มทร.สุวรรณภูมิ  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
10.26 10.27 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ

10.27

10.28

10.29

10.28

10.29

10.30

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที
3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 30	น�ที

เหรียญทอง 6

เหรียญเงิน 6
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2 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557  

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559	(บ่�ย)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์ นำ�ขบวนแถว มห�บัณฑิต บัณฑิต 2,579 ร�ย

เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

11.30 12.10 40 น�ที

	 9.30	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณที่กำ�หนด
	10.45	น.	 ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต
	 	 ตั้งขบวนแถว
	11.00	น.	 มทร.	กรุงเทพ	เดินม�รอบริเวณ
	 	 ประติม�กรรมดอกบัว
	 	 มทร.ธัญบุรี	เดินต่อม�เป็นลำ�ดับ
	11.30	น.	 ผูบ้ริห�รมห�วทิย�ลยัฯ	นำ�ขบวนแถว 
	 	 เข้�หอประชุม
	12.10	น.	 นั่งประจำ�ที่	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยในหอประชุมมห�วิทย�ลัย 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

13.00 13.01 1 น�ที 1 น�ที

น�ยกสภ� มทร.กรุงเทพ  กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.กรุงเทพ

อธิก�รบดี มทร.กรุงเทพ  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  6  ร�ย

13.01 13.02 1 น�ที

1 ชม. 21 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.กรุงเทพ  

จำ�นวน 2,411 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
13.02 14.22

1 ชม.

20 น�ที

อธิก�รบดี มทร.กรุงเทพ  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
14.22 14.23 1 น�ที

7 น�ที

น�ยกสภ� มทร.ธัญบุรี กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี

อธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย 

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  7  ร�ย

14.23 14.24 1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก บัณฑิต มทร.ธัญบุรี  

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์จำ�นวน 168 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

14.24 14.29 5 น�ที

อธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
14.29 14.30 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ

14.30

14.31

14.32

14.31

14.32

14.33

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 32	น�ที

เหรียญทอง 1

เหรียญเงิน  1

เหรียญทอง 5

เหรียญเงิน  7
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   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557 3

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559	(เช้�)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559		(เช้�)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์  นำ�ขบวนแถว มห�บัณฑิต บัณฑิต 3,389 ร�ย

เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

7.00 7.40 40 น�ที

6.00	น.		 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณที่กำ�หนด

6.20	น.	 มห�บัณฑิต	บัณฑิตตั้งขบวนแถว

6.40	น.	 มทร.ล้�นน�	เดินม�รอบริเวณ

	 ประติม�กรรมดอกบัว	

7.00	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว

	 เข้�หอประชุม

7.40	น.	 นั่งประจำ�ที่		(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงหอประชุม

เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองค์ครุย  เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยใน

หอประชุมมห�วิทย�ลัย ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

9.00 9.01 1 น�ที 1 น�ที

น�ยกสภ� มทร.ล้�นน�  กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.ล้�นน�

อธิก�รบดี มทร.ล้�นน�  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  6  ร�ย
9.01 9.02 1 น�ที

1 ชม. 54 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.ล้�นน�

คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร คณะบริห�รธุรกิจและศิลปศ�สตร์

คณะศิลปกรรมศ�สตร์และสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ วิทย�ลัยเทคโนโลยีและสหวิทย�ก�ร

จำ�นวน 3,389 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

09.02 10.54
1 ชม.

52 น�ที

อธิก�รบดี มทร.ล้�นน�  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม 10.54 10.55 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ 

10.55

10.56

10.57

10.56

10.57

10.58

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 58	น�ที

เหรียญทอง 5

เหรียญเงิน 7
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4 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557  

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559	(บ่�ย)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์  นำ�ขบวนแถว มห�บัณฑิต บัณฑิต 3,411 ร�ย

เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่
11.30 12.10 40 น�ที

09..30	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณที่กำ�หนด

10.45	น.	 ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	

	 บัณฑิตตั้งขบวนแถว

11.00	น.	 มทร.ล้�นน�	เดินม�รอบริเวณ

	 ประติม�กรรมดอกบัว	

	 มทร.ธัญบุรี		เดินต่อม�เป็นลำ�ดับ

11.30	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว

	 เข้�หอประชุม

12.10	น.	 นั่งประจำ�ที่	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยในหอประชุมมห�วิทย�ลัย 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

13.00 13.01 1 น�ที 1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.ล้�นน�

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จำ�นวน 2,121 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
13.01 14.11

1 ชม.

10 น�ที
1 ชม. 11 น�ที

อธิก�รบดี มทร.ล้�นน�  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
14.11 14.12 1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.ธัญบุรี 

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จำ�นวน 1,290 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
14.12 14.55 43 น�ที

44 น�ที
อธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม

14.55 14.56 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ

14.56

14.57

14.58

14.57

14.58

14.59

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 59	น�ที

เหรียญทอง 3

เหรียญเงิน  3

เหรียญทอง 1

เหรียญเงิน  1
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   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557 5

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559	(เช้�)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559		(เช้�)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์ นำ�ขบวนแถว มห�บัณฑิต บัณฑิต 2,863 ร�ย

เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

7.00 7.40 40 น�ที

6.00	น.			ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณที่กำ�หนด
6.20	น.			ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	
	 บัณฑิตตั้งขบวนแถว
6.40	น.			มทร.อีส�น	เดินม�รอบริเวณ
	 ประติม�กรรมดอกบัว	
7.00	น.			 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว
	 เข้�หอประชุม
7.40	น.			นั่งประจำ�ที่	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงหอประชุม

เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองค์ครุย  เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยใน

หอประชุมมห�วิทย�ลัย ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

9.00 9.01 1 น�ที 1 น�ที

น�ยกสภ� มทร.อีส�น  กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.อีส�น

อธิก�รบดี มทร.อีส�น  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย                              

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  6  ร�ย

9.01 9.02 1 น�ที

1 ชม. 37 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.อีส�น

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตส�หกรรม คณะวิทย�ศ�สตร์และศิลปศ�สตร์ 

คณะวิศวกรรมศ�สตร์และสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ คณะบริห�รธุรกิจ 

คณะทรัพย�กรธรรมช�ติ คณะอุตส�หกรรมและเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม

จำ�นวน 2,863 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

09.02 10.37
1 ชม.

35 น�ที

 อธิก�รบดี มทร.อีส�น  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
10.37 10.38 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีเสดจ็พระร�ชดำ�เนินหอ้งประทับฯ

10.38

10.39

10.40

10.39

10.40

10.41

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 41	น�ที

เหรียญทอง 10

เหรียญเงิน  10
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6 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557  

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559	(บ่�ย)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์  นำ�ขบวนแถว มห�บัณฑิต บัณฑิต 3,148 ร�ย

เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

11.30 12.10 40 น�ที

09..30	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณที่กำ�หนด
10.45	น.	 มห�บัณฑิต	บัณฑิตตั้งขบวนแถว
11.00	น.	 มทร.อีส�น	เดินม�รอบริเวณ
	 ประติม�กรรมดอกบัว	
	 มทร.ธัญบุรี		เดินต่อม�เป็นลำ�ดับ
11.30	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	
	 นำ�ขบวนแถวเข้�หอประชุม
12.10	น.	 นั่งประจำ�ที่	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยในหอประชุมมห�วิทย�ลัย 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

13.00 13.01 1 น�ที 1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.อีส�น

คณะบริห�รธุรกิจและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศ�สตร์ คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีก�รจัดก�ร  จำ�นวน 2,031 ร�ย 

เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

13.01 14.08
1 ชม.

7 น�ที

1 ชม. 8 น�ที

อธิก�รบดี มทร.อีส�น  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
14.08 14.09 1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร คณะศิลปศ�สตร์

วิทย�ลัยก�รแพทย์แผนไทย จำ�นวน 1,117 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
14.09 14.46 37 น�ที

38 น�ที

อธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
14.46 14.47 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับ

14.47

14.48

14.49

14.48

14.49

14.50

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 50	น�ที

เหรียญทอง 6

เหรียญเงิน  6

เหรียญทอง 6

เหรียญเงิน  4
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   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557 7

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559	(เช้�)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559		(เช้�)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์  นำ�ขบวนแถว มห�บัณฑิต บัณฑิต 2,967 ร�ย

เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

7.00 7.40 40 น�ที

6.00	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณท่ีกำ�หนด
6.20	น.	 มห�บัณฑิต	บัณฑิตต้ังขบวนแถว
6.40	น.	 มทร.พระนคร	เดินม�รอบริเวณ
	 ประติม�กรรมดอกบัว	
7.00	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว
	 เข้�หอประชุม
7.40	น.	 น่ังประจำ�ท่ี	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงหอประชุม

เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองค์ครุย  เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยใน

หอประชุมมห�วิทย�ลัย ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

9.00 9.01 1 น�ที 1 น�ที

น�ยกสภ� มทร.พระนคร  กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.พระนคร

อธิก�รบดี มทร.พระนคร  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  10  ร�ย
9.01 9.02 1 น�ที

1 ชม. 40 น�ทีคณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.พระนคร

จำ�นวน 2,967 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
9.02 10.40

1 ชม.

38 น�ที

อธิก�รบดี มทร.พระนคร  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม 10.40 10.41 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ

10.41

10.42

10.43

10.42

10.43

10.44

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 44	น�ที

เหรียญทอง 7

เหรียญเงิน  9
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8 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557  

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันพฤหัสบดีที่	8		กันย�ยน	2559	(บ่�ย)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์  นำ�ขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 

2,688 ร�ย เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

11.30 12.10 40 น�ที

09.30	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณท่ีกำ�หนด
10.45	น.	 ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	
	 บัณฑิตต้ังขบวนแถว
11.00	น.	 มทร.ธัญบุรี	เดินม�รอบริเวณ
	 ประติม�กรรมดอกบัว	
11.30	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว
	 เข้�หอประชุม
12.10	น.	 น่ังประจำ�ท่ี	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยในหอประชุมมห�วิทย�ลัย 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

13.00 13.01 1 น�ที 1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก ดุษฎีบัณฑิต  มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.ธัญบุรี  

คณะบริห�รธุรกิจ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน 

คณะศิลปกรรมศ�สตร์   จำ�นวน 2,688 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

13.02 14.31
1 ชม.

29 น�ที
1 ชม. 30 น�ที

อธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
14.31 14.32 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ

14.32

14.33

14.34

14.33

14.34

14.35

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 34	น�ที

เหรียญทอง 4

เหรียญเงิน  4
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   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557 9

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559	(เช้�)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559		(เช้�)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์  นำ�ขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 

2,849 ร�ย เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่ 7.00 7.40 40 น�ที

6.00	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณท่ีกำ�หนด
6.20	น.	 ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	
	 บัณฑิตต้ังขบวนแถว
6.40	น.	 มทร.รัตนโกสินทร์	เดินม�รอบริเวณ
	 ประติม�กรรมดอกบัว
	 มทร.ธัญบุรี		เดินต่อม�เป็นลำ�ดับ
7.00	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว
	 เข้�หอประชุม
7.40	น.	 น่ังประจำ�ท่ี	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงหอประชุม

เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองค์ครุย  เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยใน

หอประชุมมห�วิทย�ลัย ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

9.00 9.01 1 น�ที 1 น�ที

น�ยกสภ� มทร.รัตนโกสินทร์  กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.รัตนโกสินทร์

อธิก�รบดี มทร.รัตนโกสินทร์  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย 

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  9  ร�ย
9.01 9.02 1 น�ที

1 ชม. 19 น�ทีคณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 

มทร.รัตนโกสินทร์ จำ�นวน 2,331 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
9.02 10.19

1 ชม.

17 น�ที

อธิก�รบดี มทร.รัตนโกสินทร์  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
10.19 10.20 1 น�ที

คณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต มทร.ธัญุบรี

คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม จำ�นวน 518 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
10.20 10.37 17 น�ที

18 น�ที
อธิก�รบดี มทร.ธัญบุรี  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม

10.37 10.38 1 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ

10.38

10.39

10.40

10.39

10.40

10.41

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 41	น�ที

เหรียญทอง 8

เหรียญเงิน  8

เหรียญทอง 1

เหรียญเงิน  1
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10 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจำาปีการศึกษา 2557  

ประม�ณก�รเวล�พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

วันศุกร์ที่	9		กันย�ยน	2559	(บ่�ย)

ก�รปฏิบัติ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร จำ�นวนบัณฑิต

30	คน	:	น�ที

ใช้เวล�

เริ่ม สิ้นสุด ใช้เวล� ชม. น�ที

วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)

ผู้บริห�ร และคณ�จ�รย์  นำ�ขบวนแถว มห�บัณฑิต บัณฑิต 2,359 ร�ย

เข้�สู่หอประชุมนั่งประจำ�ที่

11.30 12.10 40 น�ที

09..30	น.	 ร�ยง�นตัว	ณ	บริเวณท่ีกำ�หนด
10.45	น.	 ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	
	 บัณฑิตต้ังขบวนแถว
11.00	น.	 มทร.ตะวันออก	เดินม�รอบริเวณ
	 ประติม�กรรมดอกบัว	
11.30	น.	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ	นำ�ขบวนแถว
	 เข้�หอประชุม
12.10	น.	 น่ังประจำ�ท่ี	(ตรวจสอบจำ�นวน)

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เสด็จฯ ออกจ�กห้องรับรองเข้�ภ�ยในหอประชุมมห�วิทย�ลัย 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร  

ทรงกร�บ  เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

13.00 13.01 1 น�ที 1 น�ที

น�ยกสภ� มทร.ตะวันออก  กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี มทร.ตะวันออก

อธิก�รบดี มทร.ตะวันออก  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัย

และกร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์  4  ร�ย
13.01 13.02 1 น�ที

1 ชม. 22 น�ทีคณบดี คณ�จ�รย์ กร�บบังคมทูลเบิก มห�บัณฑิต บัณฑิต 

มทร.ตะวันออก จำ�นวน 2,359 ร�ย เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
13.02 14.20

1 ชม.

18 น�ที

อธิก�รบดี มทร.ตะวันออก  กร�บบังคมทูลเบิกผู้เข้�รับพระร�ชท�น

เหรียญเกียรตินิยม
14.20 14.23 3 น�ที

บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นพระร�โชว�ท

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินห้องประทับฯ

14.23

14.24

14.25

14.24

14.25

14.26

1 น�ที

1 น�ที

1 น�ที

3 น�ที

เริ่มและสิ้นสุดที่เวล�	/	รวมใช้เวล� 1	ชม. 26	น�ที

เหรียญทอง 37

เหรียญเงิน  36
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ก�รตรงต่อเวล�และปฏบิตัคิรบถ้วนทกุขัน้ตอน
 ดษุฎบีณัฑติ มห�บัณฑติ บณัฑติ ทีแ่สดงคว�มจำ�นงเข้�รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป
ต�มขัน้ตอนและวนั  เวล�ทีก่ำ�หนดต�มประก�ศมห�วทิย�ลยัฯ สำ�หรบัดษุฎบีณัฑติ มห�บณัฑติ บณัฑติ ทีไ่ม่ปฏบิตัติ�ม 
ขัน้ตอนดงักล่�วจะถูกตดัสทิธใินก�รเข้�รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร
ก�รเตรียมตวัล่วงหน้�
 ดษุฎบีณัฑติ มห�บณัฑติ บณัฑติ ทีม่ภีมิูลำ�เน�ห่�งไกลจ�กมห�วทิย�ลัยเทคโนโลยรี�ชมงคลธญับรุ ีตำ�บลคลองหก  
อำ�เภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธ�น ีควรเตรยีมตวัล่วงหน้� เช่น เตรียมล�ง�นเพือ่ไปฝึกซ้อม  เตรยีมเครือ่งแต่งก�ยเพือ่เข้�รบั 
พระร�ชท�นปรญิญ�บตัร และอืน่ ๆ
ก�รเตรียมบัตรประจำ�ตวั
 ดษุฎีบณัฑติ มห�บัณฑติ บณัฑติ ทุกคนจะต้องนำ�บตัรประจำ�ตวันกัศกึษ� หรอืบตัรประจำ�ตวัประช�ชน 
หรือบตัรข้�ร�ชก�ร หรอืบตัรพนักง�นรฐัวสิ�หกจิ อย่�งใดอย่�งหนึง่ตดิตวัม�ด้วยเพือ่แสดงตนในก�รไปร�ยง�นตวั 
เข้�รับพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร
ก�รระวงัรักษ�สขุภ�พ
 ในช่วงระยะเวล�ทีจ่ะมพีธิพีระร�ชท�นปรญิญ�บัตร วนัฝึกซ้อมและวนัรบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัรดุษฎีบณัฑิต 
มห�บัณฑิต บัณฑิต ควรระมัดระวังรักษ�สุขภ�พให้สมบูรณ์ โดยเฉพ�ะวันพิธี ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต  
จะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่� 4 ชั่วโมง จึงควรรับประท�นอ�ห�รที่ไม่เส�ะท้องและไม่ดื่มนำ้�ม�กเกินควร
ก�รปฏบัิตติ�มทีค่ณ�จ�รย์ผูฝึ้กซ้อมแนะนำ�
 ในก�รฝึกซ้อม จะมีคณ�จ�รย์ม�ฝึกซ้อมแนะนำ�ให้ดษุฎบีณัฑติ มห�บัณฑติ บณัฑติ ปฏบิตัใิห้ถกูต้อง ดษุฎีบณัฑติ 
มห�บณัฑติ บณัฑติ ควรจะฝึกซ้อมด้วยคว�มตัง้ใจ และหลังจ�กฝึกซ้อมควรฝึกหดัเองให้ชำ�น�ญและมัน่ใจ
ก�รร�ยง�นตวัในวนัพธิพีระร�ชท�นปรญิญ�บตัร
(1) ดษุฎีบณัฑติ มห�บณัฑติ บณัฑติ จะต้องร�ยง�นตวัเพือ่เข้�รบัพระร�ชท�นปริญญ�บตัรตรงต�มเวล�ท่ีกำ�หนด
(2) ดษุฎีบณัฑติ มห�บณัฑติ บณัฑติ จะต้องเตรยีมบตัรประจำ�ตวันกัศกึษ� หรอืบตัรประจำ�ตวัประช�ชน หรอื 

บตัรข้�ร�ชก�รหรอืบัตรพนกัง�นรฐัวสิ�หกิจ  อย่�งใดอย่�งหนึง่ และบตัรฝึกซ้อมก�รเข้�รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร 
ทีไ่ด้รับก�รประทบัตร�และลงล�ยมือช่ือของกรรมก�รซึง่แสดงว่�ดษุฎบีณัฑติ มห�บณัฑติ บัณฑติ ได้ผ่�นก�รฝึกซ้อม 
เรียบร้อยแล้ว

(3) ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ท่ีผ่�นก�รฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุกขั้นตอนเท่�น้ัน จึงจะ 
ได้รับอนุญ�ตให้ร�ยง�นตัวเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

(4) ห้�มพกพ�โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดต�มตัว อ�วุธ น�ฬิก� กำ�ไล สร้อยคอ ป�กก� ตุ้มหู  กระเป๋�สต�งค์ 

กระเป๋�เครือ่งสำ�อ�ง กระด�ษทชิชู บุหรี ่ลกูอม หม�กฝรัง่  ของขบเค้ียว  และเอกส�รทกุชนิดเข้�ในหอประชุมโดยเดด็ข�ด

(5) อยู่ในอ�ก�รสำ�รวมขณะนั่งอยู่ในหอประชุม ไม่ลุกออกไปทำ�กิจธุระใดๆ จนกว่�จะเสร็จพิธี ห�กมีปัญห�ฉุกเฉิน 

ให้แจ้งอ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวเพื่อนำ�ก�รเข้� - ออกหอประชุมเท่�นั้น

ข้อแนะนำาสำาหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต

ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	พึงเคร่งครัดในก�รปฏิบัติง�นดังนี้
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1.	 ก�รแต่งก�ยของดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต
	 1.1	 ก�รแต่งก�ยในวันฝึกซ้อมย่อย
  ดุษฎีบัณฑิตช�ย ดุษฎีบัณฑิตหญิง มห�บัณฑิตช�ย มห�บัณฑิตหญิง บัณฑิตช�ย และบัณฑิตหญิง ต้อง
แต่งทรงผมและแต่งก�ยให้สุภ�พเรียบร้อย (ห้�มสวมเส้ือยืดก�งเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้�ที่จะใช้ในวันเข้�รับ
พระร�ชท�นปริญญ�บัตรเพื่อให้เกิดคว�มเคยชิน (ดุษฎีบัณฑิตหญิง มห�บัณฑิตหญิง บัณฑิตหญิงห้�มสวมก�งเกง)
	 1.2	 ก�รแต่งก�ยในวันฝึกซ้อมใหญ่
  ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ต้องแต่งทรงผมให้สุภ�พเรียบร้อยและแต่งก�ยเช่นเดียวกับวันเข้�รับ
พระร�ชท�นปริญญ�บัตรทุกประก�ร ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ท่ีรับร�ชก�รทห�ร ตำ�รวจ  แต่งก�ยปกติข�ว
และนำ�กระบี่ ถุงมือ ม�ฝึกซ้อมด้วย
	 1.3	 ก�รแต่งก�ยของบัณฑิตในวันเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
  ก. บัณฑิตที่เป็นข้�ร�ชก�ร หรือพนักง�นของรัฐ
   (1) แต่งก�ยชุดเครื่องแบบข้�ร�ชก�ร  ปกติข�ว  หรือเครื่องแบบพนักง�นของรัฐ
   (2) บัณฑิตที่รับร�ชก�รทห�ร  ตำ�รวจ  ให้แต่งก�ยต�มต้นสังกัด
   (3) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย
  ข. บัณฑิตช�ยที่ไม่ได้เป็นข้�ร�ชก�ร หรือพนักง�นของรัฐ
   (1) เสื้อร�ชปะแตนสีข�ว
   (2) ก�งเกงข�ย�วสีข�ว แบบส�กลทรงสุภ�พ
   (3) มีแผงคอ ต�มแบบท่ีกำ�หนดประดับเข็มตร�สัญลักษณ์มห�วิทย�ลัยสีเงิน สูง 3.5 ซ.ม. ทับบน
แผงคอทั้งสองข้�ง
   (4) กระดุมเสื้อสีเงินล�ยดุนนูนตร�สัญลักษณ์มห�วิทย�ลัย
   (5) ถุงเท้�สีดำ�  ไม่มีลวดล�ย
   (6) รองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ� ทรงสุภ�พ ไม่มีลวดล�ย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
   (7) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย
  ค. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้�ร�ชก�ร  หรือพนักง�นของรัฐ
   (1) เสื้อเชิ้ตสีข�ว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดล�ย ไม่บ�งเกินสมควร ผ่�อกโดยตลอด 
แขนสั้นเพียงข้อศอก ปล�ยแขนปล่อยตรง ไม่ผ่�ปล�ยแขน ติดกระดุมสีเงินล�ยดุนนูนตร�สัญลักษณ์มห�วิทย�ลัย 
และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีคว�มย�วเพียงพอสำ�หรับให้กระโปรงทับได้ เวล�สวมให้สอดช�ยเสื้อไว้ในกระโปรง
ให้เรียบร้อย
   (2) เข็มกลัดเสื้อตร�สัญลักษณ์มห�วิทย�ลัย กลัดบนอกเสื้อด้�นซ้�ย
   (3) กระโปรงแบบสุภ�พ สีกรมท่� ไม่มีลวดล�ย ไม่รัดรูป คว�มย�วตำ่�กว่�เข่� 3 นิ้ว ช�ยเสมอกัน 
หรือสีต�มที่ส่วนร�ชก�รกำ�หนด
   (4) เขม็ขัดหนงัสดีำ� หวัเขม็ขัดสเีงนิมลี�ยดนุนนูตร�สญัลกัษณ์มห�วทิย�ลยั มปีลอกสเีดยีวกบัเข็มขัด  
สำ�หรับสอดปล�ยเข็มขัด
   (5) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดล�ย
   (6) รองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ� ทรงสุภ�พ ไม่มีลวดล�ยหรือเครื่องประดับมันว�ว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)
   (7) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย

ก�รเตรียมคว�มพร้อมของดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	ในก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
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ก�รแต่งก�ยของบัณฑิต	(ที่เป็นข้�ร�ชก�ร)

      

ก�รแต่งก�ยของบัณฑิต	(ที่ไม่ได้เป็นข้�ร�ชก�ร)
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  ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์

   (1) เส้ือสีข�วเกล้ียง ช�ยเสื้อตรง ไม่บ�งเกินสมควร ผ่�อกตลอด ตัวเส้ือย�วคลุมท้อง แขนปล่อย

ธรรมด�แบบแขนเชิ้ต เวล�สวมให้ปล่อยช�ยเสื้อไว้นอกกระโปรง

   (2) กระโปรงแบบสุภ�พ สีกรมท่� ไม่มีลวดล�ย ไม่รัดรูป คว�มย�วตำ่�กว่�เข่� 3 นิ้ว ช�ยเสมอกัน

ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดล�ย  

   (3) รองเท้�หนงัหุม้ส้นสดีำ�  ทรงสุภ�พ  ไม่มลีวดล�ยหรอืเครือ่งประดบัมนัว�ว (ไม่ควรสูงเกนิ  2  นิว้)

   (4) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย

  จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม  ส�ม�รถแต่งก�ยชุดหิญ�บ  โดย

   (1) สวมเสื้อเชิ้ตสีข�วแขนย�ว มีส�ยรัดข้อมือ

   (2) สวมกระโปรงสีกรมท่�ย�ว ไม่มีลวดล�ย

   (3) ผ้�คลุมศีรษะสีข�ว

   (4) สวมเสื้อครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย

   (5) รองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ� ทรงสุภ�พ ไม่มีลวดล�ยหรือเครื่องประดับมันว�ว (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว)

   แต่ทั้งนี้ต้องยื่นคำ�ร้องต่อคณะที่ตนสังกัด เพื่อขออนุมัติจ�กมห�วิทย�ลัยฯ

	 ก�รแต่งก�ยของบัณฑิตหญิงมีครรภ์		 ก�รแต่งก�ยของบัณฑิตหญิงมุสลิม
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 1.4	 ก�รแต่งก�ยของมห�บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

  ก. ดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิตที่เป็นข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นของรัฐ

   (1) แต่งก�ยชุดเครื่องแบบข้�ร�ชก�ร ปกติข�ว หรือเครื่องแบบพนักง�นของรัฐ

   (2) มห�บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่รับร�ชก�รทห�ร ตำ�รวจ ให้แต่งก�ยต�มต้นสังกัด

   (3) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย

  ข. ดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิตช�ยที่ไม่ได้เป็นข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นของรัฐ

   (1) เสื้อเชิ้ตข�ว ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีนำ้�เงินเข้ม  

   (2) ก�งเกงข�ย�ว แบบส�กลทรงสุภ�พ สีเดียวกับเสื้อสูท

   (3) รองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ�  ทรงสุภ�พ  ไม่มีลวดล�ย  ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่  

   (4) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย

  ค. ดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นของรัฐ

   (1) เสื้อเชิ้ตข�ว ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีนำ้�เงินเข้ม 

   (2) กระโปรงแบบสุภ�พ ไม่มีลวดล�ย ไม่รัดรูป คว�มย�วตำ่�กว่�เข่� 3 นิ้ว ช�ยเสมอกัน สีเดียวกับเสื้อสูท

   (3) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดล�ย  

   (4) รองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ� ทรงสุภ�พ ไม่มีลวดล�ยหรือเครื่องประดับมันว�ว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)

   (5) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย

ก�รแต่งก�ยของดุษฎีบัณฑิต  (ที่เป็นข้�ร�ชก�ร)
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ก�รแต่งก�ยของมห�บัณฑิต  (ที่เป็นข้�ร�ชก�ร)

ก�รแต่งก�ยของมห�บัณฑิต		(ที่ไม่เป็นข้�ร�ชก�ร)
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ก�รแต่งก�ยของว่�ที่ร้อยตรี

 ง. ดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิตหญิงมีครรภ์

  (1) เสื้อสีข�วเกลี้ยง ช�ยเสื้อตรง ตัวเสื้อย�วคลุมท้อง เวล�สวมปล่อยช�ยเสื้อไว้นอกกระโปรง

สวมทับด้วยสูทแบบปล่อยเอวสีนำ้�เงินเข้ม

  (2) กระโปรงแบบสุภ�พ   ไม่มีลวดล�ย  ไม่รัดรูป คว�มย�วตำ่�กว่�เข่� 3 นิ้ว  ช�ยเสมอกัน  สีเดียว

กับเสื้อสูท

  (3) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดล�ย 

  (4) รองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ� ทรงสุภ�พ ไม่มีลวดล�ยหรือเครื่องประดับมันว�ว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)

  (5) สวมครุยปริญญ�ทับเครื่องแต่งก�ย
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2.	 ขั้นตอนก�รฝึกซ้อมเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
 วัตถุประสงค์ของก�รฝึกซ้อมเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร มี 2 ประก�รคือ
 (1) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตทร�บขั้นตอนต่�งๆ ที่จะต้องปฏิบัติในก�รเข้�รับพระร�ชท�น
ปริญญ�บัตรอย่�งละเอียด โดยเฉพ�ะข้ันตอนที่มีคว�มสำ�คัญ อ�ทิ ก�รถว�ยคว�มเค�รพ ก�รเดิน ก�รรับพระร�ชท�น
ปริญญ�บัตรจ�กพระหัตถ์และก�รเชิญปริญญ�บัตร ฯลฯ
 (2) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตได้นำ�ขั้นตอนต่�งๆ ไปฝึกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้ดุษฎีบัณฑิต 
มห�บัณฑิต บัณฑิต มีคว�มมั่นใจว่� จะส�ม�รถปฏิบัติได้อย่�งถูกต้อง สวยง�ม รวดเร็วและกระชับ

	 2.1	 ก�รถว�ยคว�มเค�รพ
	 	 ดุษฎีบัณฑิตช�ย	มห�บัณฑิตช�ย	บัณฑิตช�ย		
  ยืนตัวตรงเท้�ชิดกัน  แขนและมือปล่อยลงแนบลำ�ตัวต�มสบ�ยแล้วโน้มลำ�ตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป  
ก้มหน้� ส�ยต�อยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จ�กนั้น ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นตรงต�มเดิม
	 	 ดุษฎีบัณฑิตหญิง	มห�บัณฑิตหญิง	บัณฑิตหญิง	
  (1) ทีเ่ป็นข้�ร�ชก�รและแต่งเครือ่งแบบปกติข�ว ให้ใช้วธิยีนืตรงถว�ยคว�มเค�รพเช่นเดยีวกบัดษุฎบีณัฑติ
ช�ย มห�บัณฑิตช�ย และบัณฑิตช�ย
  (2) ที่เป็นข้�ร�ชก�รแต่ไม่แต่งเครื่องแบบปกติข�ว  ดุษฎีบัณฑิตหญิง มห�บัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิง
ที่ไม่ใช่ข้�ร�ชก�ร  ให้ใช้วิธี ถอนส�ยบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
   - ยนืตวัตรงเท้�ชดิกนั แขนและมอืปล่อยลงแนบลำ�ตวัต�มสบ�ย ชกัเท้�ข้�งใดข้�งหนึง่ ต�มถนดัไป
ด้�นหลัง ไขว้ข�ให้เข่�ซ้อนกัน ปล่อยมือท้ังสองไว้ข้�งลำ�ตัว ขณะที่ไขว้ข�ม�ด้�นหลังให้ทิ้งนำ้�หนัก ย่อตัวลงตรงๆ 
พร้อมกับส�ยต�หลบตำ่�  จ�กนั้นยืดตัวขึ้นล�กข�ที่ไขว้กลับม�ชิดกัน และยืนตรงต�มเดิม
   - สำ�หรบัดษุฎบีณัฑติ มห�บัณฑติ บณัฑติ ทีร่บัร�ชก�รทห�รหรอืตำ�รวจ  ซึง่แต่งเครือ่งแบบปกติข�ว
ให้ถว�ยคว�มเค�รพต�มระเบียบแล้วแต่กรณี

	 2.2	 ก�รเดิน	
  เมื่ออ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวให้สัญญ�ณ ให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตลุกขึ้นและถว�ยคว�มเค�รพ 
แล้วให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตท่ีอยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 
โดยเดินเรียงลำ�ดับต�มเลขที่นั่ง และเดินต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตที่จะขึ้นรับ
พระร�ชท�นปรญิญ�บตัร  จะต้องระวังตวัเรือ่งก�รเดนิบนเวท ี คอืเมือ่ก้�วขึน้สูเ่วท ี และถว�ยคว�มเค�รพ ณ จดุที ่1  
แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้�ไปยังท่ีประทับ แขนท้ังสองข้�งปล่อยแนบลำ�ตัวต�มสบ�ยไม่แกว่งแขน และก้�วพอง�ม 
ไปยังจุดที่กำ�หนดไว้โดยดูดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ที่อยู่ข้�งหน้�ตนเสมอ

 2.3	 ก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรจ�กพระหัตถ์
  หลังจ�กถว�ยคว�มเค�รพ ณ จุดที่ 2 แล้ว ก้�วไปจุดที่ 3 จุดเฉพ�ะพระพักตร์ ชิดเท้�แล้ว ดุษฎีบัณฑิต 
มห�บัณฑิต บัณฑิตทุกคนจึงเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร  

	 2.4	 ก�รเชิญปริญญ�บัตร
  เมื่อรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรม�แล้ว ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องเชิญปริญญ�บัตร
ให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบกับอก ถว�ยคว�มเค�รพก่อนนั่งประจำ�ที่ และนั่งเชิญปริญญ�บัตรไว้อยู่ในอ�ก�รสำ�รวม
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	 2.5	 ก�รเตือนด้วยบัตรรหัสสี

  ในระหว่�งก�รซอ้ม ทัง้ด�้นบนและด�้นล�่งเวทจีะมคีณ�จ�รยค์อยพจิ�รณ�ก�รปฏบัิตตินของดษุฎบีณัฑติ 

มห�บณัฑติ บณัฑติ ห�กดษุฎบีณัฑติ มห�บณัฑติ บณัฑิต ยงัปฏิบตัไิมถ่กูตอ้งจะเตอืนโดยไม่ตอ้งบอกกล่�วดว้ยว�จ�

อนัเปน็ก�รรบกวนใหด้ษุฎบีณัฑิต มห�บณัฑติ บณัฑติตอ้งมอี�ก�รชะงกัขณะฝกึซอ้ม ดษุฎบีณัฑติ มห�บณัฑติ บณัฑติ 

จึงเพียงแต่รับบัตรรหัสสี จ�กคณ�จ�รย์ แล้วนำ�ไปฝึกซ้อมใหม่ต�มจุดที่กำ�หนดจนคณ�จ�รย์เห็นว่�ถูกต้อง 

จึงคืนบัตรแล้วกลับเข้�นั่งประจำ�ที่

จุดที่ บัตรรหัสสี ข้อคว�มบนบัตร

1 ฟ้� ก�รแต่งก�ยยังไม่ถูกต้อง โปรดแต่งก�ยให้ถูกต้อง

3 เหลือง ยังถว�ยคว�มเค�รพไม่ถูกต้อง  โปรดถว�ยคว�มเค�รพให้ถูกต้อง

3 - 4 นำ้�ต�ล
เป็นจุดเฉพ�ะพระพักตร์  เม่ือคณบดีอ่�นช่ือของท่�นจึงก้�วเข้�สู่   จุดท่ี  3 ถว�ยคว�มเค�รพ 

เข้�สู่จุดท่ี 4 ชิดเท้� รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่�น้ี

4 ชมพู ก�รเชิญปริญญ�บัตรเข้�ม�แนบกับอกยังไม่ถูกต้อง  โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยง�ม

5 ข�ว

ก�รถอยหลงัออกม�ยงัจดุ 4 ยงัไมถ่กูตอ้ง ดษุฎีบณัฑิต มห�บณัฑิต บณัฑิต ตอ้งถอยหลัง

เฉยีงไปท�งขว� 3 ก�้ว หน�้ตรงมองทีป่ระทบัแล้วถว�ยคว�มเค�รพพรอ้มกบัดษุฎีบณัฑิต 

มห�บัณฑิต บัณฑิตในจุดที่ 3 จ�กนั้นจึงหมุนตัวกลับท�งขว� ก้�วเดินลงจ�กเวทีด้วย

อ�ก�รสำ�รวมโดยไม่แกว่งแขน โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่�นี้

อนึ่ง		ครุยปริญญ�และเข็มวิทยฐ�นะ		เป็นสิ่งมงคลสูงสุดซึ่งได้รับ
พระร�ชท�นจ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	จึงไม่ควรสวมพวงม�ลัย

ติดดอกไม้เครื่องประดับอื่นใดที่ครุยปริญญ�หรือบนศีรษะ

ทั้งนี้	มห�วิทย�ลัย	หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต

บัณฑิต	ทุกท่�น	ได้ฝึกซ้อมต�มคู่มือนี้		อย่�งถูกต้องและสวยง�ม		เพื่อพิธีพระร�ชท�น

ปริญญ�บัตรจักได้ดำ�เนินไปด้วยคว�มเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน
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3.	 ก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
 ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวล� และควรศึกษ�ขั้นตอนต่�งๆ ให้เข้�ใจเพื่อ

จะได้ปฏิบัติอย่�งถูกต้องเหม�ะสมและพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่�งๆ มีดังนี้

	 3.1	 ข้ันตอนในวันจันทร์ท่ี	5	วันอังค�รท่ี	6	วันพุธท่ี	7	วันพฤหัสบดีท่ี	8	และวันศุกร์ท่ี	9	กันย�ยน	2559	(เช้�)		

เสด็จฯ		เวล�		09.00		น.

 06.00 น. ร�ยง�นตัว  ณ  บริเวณที่กำ�หนด

 06.20 น. ทุกมห�วิทย�ลัยฯ  ตั้งขบวนแถว

 06.40 น. มห�วิทย�ลัยฯ  ที่  1 เดินม�รอบริเวณประติม�กรรมดอกบัว

  มห�วิทย�ลัยฯ  ถัดม�  เดินต่อม�เป็นลำ�ดับ

 07.00 น. ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ  นำ�ขบวนแถวเข้�หอประชุมฯ

 07.40 น. นั่งประจำ�ที่  (ตรวจสอบร�ยชื่อและจำ�นวน)

 09.00 น. เริ่มก�รฝึกซ้อมใหญ่ / เริ่มพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

 11.30 น. เสร็จพิธี  (โดยประม�ณ)

	 3.2	 ข้ันตอนในวันจันทร์ท่ี	5	วันอังค�รท่ี	6	วันพุธท่ี	7	วันพฤหัสบดีท่ี	8	และวันศุกร์ท่ี	9	กันย�ยน	2559	(บ่�ย)

เสด็จฯ		เวล�		13.00		น.

 09.30 น. ร�ยง�นตัว  ณ  บริเวณที่กำ�หนด

 10.45 น. ทุกมห�วิทย�ลัยฯ  ตั้งขบวนแถว

 11.00 น. มห�วิทย�ลัยฯ  ที่  1  เดินม�รอบริเวณประติม�กรรมดอกบัว

  มห�วิทย�ลัยฯ  ถัดม�  เดินต่อม�เป็นลำ�ดับ

 11.30 น. ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ  นำ�ขบวนแถวเข้�หอประชุมฯ

 12.10 น. นั่งประจำ�ที่  (ตรวจสอบร�ยชื่อและจำ�นวน)

 13.00 น. เริ่มก�รฝึกซ้อมใหญ่ / เริ่มพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

 15.30 น. เสร็จพิธี  (โดยประม�ณ)
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	 3.3	 ก�รเข้�นั่งประจำ�ที่

 - ดษุฎบีณัฑติ มห�บัณฑติ บณัฑติ ตอ้งเข้�แถวบรเิวณทีก่ำ�หนดต�มลำ�ดบัทีไ่ดฝ้กึซอ้มม�แลว้  ถ�้ไมเ่ข�้แถว

ต�มเวล� ที่เรียกร�ยง�นตัวจะไม่ได้รับอนุญ�ตให้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

 - อ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวจะตรวจสอบร�ยชื่อดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต

 - เม่ือได้กำ�หนดเวล� อ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวเดินนำ�ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต เข้�หอประชุม  

ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต น่ังประจำ�ท่ีต�มลำ�ดับที่ได้ฝึกซ้อมม� ห้�มสับเปลี่ยนที่นั่งด้วยตนเองโดยเด็ดข�ด  

ขณะที่นั่งห�กมีปัญห�ฉุกเฉินให้แจ้งอ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวทันที

 - เมือ่นัง่ประจำ�ทีแ่ลว้ใหค้อยฟงัอ�จ�รยที์เ่รยีกชือ่ต�มแถวทีน่ัง่ และตรวจสอบว�่ท�่นนัง่ถกูตอ้งต�มลำ�ดบั

หรือไม่

	 3.4	 ก�รรับเสด็จ

 - เมือ่สมเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�รี เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิเข�้หอประชมุ ดษุฎบีณัฑติ 

มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกคนยืนขึ้นถว�ยคว�มเค�รพ

 - เม่ือถึงเวล�จะขึ้นรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร อ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวจะให้สัญญ�ณมือ ดุษฎีบัณฑิต 

มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกคนในแถวลุกข้ึนยืน และเมื่ออ�จ�รย์ให้สัญญ�ณมืออีกครั้งหนึ่ง ให้ถว�ยคว�มเค�รพ 

พร้อมกัน  เสร็จแล้วเดินเรียงแถวออกท�งซ้�ยเตรียมขึ้นรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

	 3.5		ก�รเดินขึ้นบนเวที

  ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	หรือบัณฑิตร�ยแรก

 - เมื่อคณบดีหรือคณ�จ�รย์เริ่มอ่�นคำ�กร�บบังคมทูล   ดุษฎีบัณฑิต  มห�บัณฑิต  หรือบัณฑิตร�ยแรก

ขึ้นบนเวที ถว�ยคว�มเค�รพที่จุดที่ 1 เนื่องจ�กทุกจุด ตั้งแต่บันไดข�ขึ้นจนถึงหน้�พระพักตร์ (ตั้งแต่จุดที่ 1 ถึง 2) 

จะมีระยะห่�ง 40 ซม. ดังนั้น ก�รเดินบนเวที ให้ก้�วเพียง 1 ก้�ว

 - ก�รถว�ยคว�มเค�รพบนเวที ครั้งท่ี 1 เม่ือเดินขึ้นเวที จนถึงจุด 1 ให้ถว�ยคว�มเค�รพ ถ้�เป็น 

ก�รเค�รพด้วยก�รคำ�นับ เม่ือก้�วเท้�ขว�ไปด้�นหน้�แล้ว ให้ก้�วเท้�ซ้�ยม�ชิด แล้วโค้งคำ�นับ ถ้�เป็นก�รเค�รพ 

ด้วยก�รถอนส�ยบัว เมื่อก้�วเท้�ขว�ไปด้�นหน้�แล้ว ให้ชักเท้�ซ้�ยไปด้�นหลัง พร้อมกับย่อตัวทันที เมื่อจะ 

ก้�วไปข้�งหน้�ต่อ ให้ก้�วเท้�ซ้�ยออกไปข้�งหน้� โดยที่ไม่ต้องนำ�ม�ชิดเท้�

 - ก�รถว�ยคว�มเค�รพบนเวที ครั้งที่ 2 (จุดที่ 3) เนื่องจ�กระยะห่�งจ�กจุดที่ 2 ถึง 3 มีระยะ 85 ซม. 

ดังนั้น ก�รเดินให้ก้�วเท้�ซ้�ยก่อน แล้วจึงก้�วเท้�ขว�ต่อไปข้�งหน้� เมื่อถึงจุดที่ 3 ให้ถว�ยคว�มเค�รพ ถ้�เป็น 

ก�รเค�รพด้วยก�รคำ�นับ ให้นำ�เท้�ซ้�ยม�ชิดเท้�ขว�แล้วโค้งคำ�นับ  ถ้�เป็นก�รเค�รพด้วยก�รถอนส�ยบัว  

เมื่อก้�วเท้�ซ้�ยและต�มด้วยก้�วเท้�ขว�ไปข้�งหน้�แล้ว ให้ชักเท้�ซ้�ยไปด้�นหลัง พร้อมกับย่อตัว เม่ือจะ 

ก้�วไปข้�งหน้�ต่อ ให้ก้�วเท้�ซ้�ยออกไปข้�งหน้� โดยที่ไม่ต้องนำ�ม�ชิดเท้�

 - ก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (จุดที่ 4) เนื่องจ�กระยะห่�งจ�กจุดที่ 3 ถึง 4 มีระยะห่�ง 85 ซม. 

ดังนั้น ก�รเดินให้ก้�วเท้�ซ้�ยก่อน  แล้วจึงก้�วเท้�ขว�ไปข้�งหน้�เหยียบจุดที่ 4 และชิดเท้�ด้วยเท้�ซ้�ย 

รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรโดยไม่ต้องเอ�ง�น ถ้�จุดท่ี 3 ถว�ยคว�มเค�รพด้วยก�รถอนส�ยบัว ให้ก้�วซ้�ยม�ข้�งหน้�
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เหยยีบจดุกึง่กล�งระหว�่งจดุที ่3 และ 4 จ�กนัน้ ก�้วเท�้ขว�เหยยีบจดุที ่4  และชดิเท�้ดว้ยเท้�ซ�้ย รบัพระร�ชท�น

ปริญญ�บัตรโดยไม่ต้องเอ�ง�น

 - ก�รถว�ยคว�มเค�รพบนเวที ครั้งท่ี 3 (จุดที่ 5) เนื่องจ�กระยะห่�งจ�กจุดที่ 4 ถึง 5 มีระยะห่�ง  

190 ซม. ดังนั้น ก�รเดินจึงต้องเดินถอยหลัง 3 ก้�ว โดยให้ก้�วเท้�ขว�ก่อน  ต�มด้วยเท้�ซ้�ย และขว�อีก 1 ก้�ว 

โดยให้เท้�ขว�เหยียบจุดที่ 5 และถว�ยคว�มเค�รพ

	 3.6	 ก�รเดินลงจ�กเวที	

 - ก�รเดนิลงจ�กเวท ีถ้�จดุที ่5 เป็นก�รถว�ยคว�มเค�รพด้วยก�รคำ�นบั ให้ทำ�ขว�หันแล้วเดนิลงจ�กเวททีนัที 

แต่ถ้�จุดที่ 5 เป็นก�รถว�ยคว�มเค�รพด้วยก�รถอนส�ยบัว โดยขณะถอนส�ยบัวเท้�ซ้�ยจะอยู่ด้�นหลัง ให้ทิ้งนำ้�หนักตัว

ลงทีเ่ท้�ซ้�ย หมุนตวัไปท�งขว�  พร้อมกบัก�รก้�วเท้�ขว�นำ�  แล้วเดินลงจ�กเวททีนัท ีโดยให้แขนแนบลำ�ตวั ไม่เดนิแกว่งแขน

	 ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	หรือบัณฑิตร�ยต่อๆ	ไป

 - ถว�ยคว�มเค�รพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปต�มจุดต่อจ�กดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต คนหน้�

 - ถึงจุดที่ 3 หันหน้�เข้�สู่ที่ประทับ แล้วถว�ยคว�มเค�รพ

 - พร้อมกับคณบดีอ่�นชือ่ของตน แล้วก้�วเดินเข้�จดุที ่4 ชดิเท้� รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัรถอืแนบกบัอก 

ถอยหลังเฉียงออกไปท�งขว� 3 ก้�ว หน้�ตรง ต�มองที่ประทับ
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ก�รกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ	และรับพระร�ชท�นพระร�โชว�ท

  - เมื่อพระร�ชท�นปริญญ�บัตรเสร็จสิ้นลง  ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟนที่เตรียมไว้ ดุษฎีบัณฑิต 

มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกคนลุกขึ้นยืนถว�ยคว�มเค�รพ  พร้อมกับมือขว�เชิญปริญญ�แนบอก

  - ผู้แทนบัณฑิตถว�ยคว�มเค�รพ  เปิดกรวยดอกไม้  ธูปเทียนแพ  กร�บบังคมทูล

	 	 	 (ผู้แทนบัณฑิตกล่�วร�ยเดียว)

   “ ขอพระร�ชท�นกร�บบังคมทูลทร�บฝ่�ละอองพระบ�ท

    ข้�พระพุทธเจ้�ขอพระร�ชท�นพระร�ชวโรก�ส  นำ�บัณฑิตที่ได้รับพระร�ชท�น

    ปริญญ�บัตรในวันนี้  กล่�วคำ�ปฏิญ�ณว่� ”  

	 	 	 (ผู้แทนบัณฑิตกล่�วนำ�		ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	ทุกร�ยกล่�วต�ม)

   “ ข้�พระพุทธเจ้�  (กล่�วชื่อ – สกุลตนเอง)  ……………………………………

     ขอกล่�วคำ�ปฏิญ�ณ  ต่อหน้�พระรัตนตรัย

     ต่อพระพักตร์ใต้ฝ่�ละอองพระบ�ท ต่อหน้�กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยฯ  และคณ�จ�รย์  

     ซึ่งชุมนุมกันอยู่  ณ  สถ�นที่นี้ว่�

  - ข้�พระพุทธเจ้�  จักเทิดทูน  และจงรักภักดี  ต่อช�ติ  ศ�สน�  และพระมห�กษัตริย์  

     จักเค�รพ  และปฏิบัติต�มรัฐธรรมนูญ

     จักบำ�เพ็ญตนเป็นพลเมืองดี  สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม

     จักประกอบสัมม�ชีพ  ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต

     จักเค�รพนับถือ  ครูอ�จ�รย์  และใช้วิช�คว�มรู้ที่ได้ม�จ�กท่�น

     ในท�งที่ชอบด้วยยุติธรรม

     จักมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศช�ติยิ่งกว่�ผลประโยชน์ส่วนตัว

     จักรักษ�ไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญ�โดยเคร่งครัด

     และ  จักเทิดทูนเกียรติแห่งมห�วิทย�ลัยฯ สืบไป ”

	 	 	 “	 ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อม	”		(ผู้แทนบัณฑิตกล่�วร�ยเดียว)

  - เมื่อกล่�วคำ�ปฏิญ�ณจบ ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกร�ยถว�ยคว�มเค�รพพร้อมกัน ยืนตรง 

รับพระร�ชท�นพระร�โชว�ท  จบแล้วถว�ยคว�มเค�รพ

3.7		 ก�รส่งเสด็จ

  - เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ   สย�มบรมร�ชกุม�รี   เสด็จพระร�ชดำ�เนินออกนอกหอประชุมกลับ 

ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกร�ยยืนตรงถว�ยคว�มเค�รพ

  - เม่ือเสด็จพระร�ชดำ�เนินออกจ�กหอประชุมแล้ว  ให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ทุกร�ยรอจนได้รับ 

สัญญ�ณ  ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต จึงทยอยออกจ�กหอประชุมอย่�งมีระเบียบ
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4.		กำ�หนดก�รถ่�ยภ�พหมู่ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	(เฉพ�ะมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี								
	 ร�ชมงคลธัญบุรี)

	 4.1	 วันพุธที่	31	สิงห�คม	2559			(ถ่�ยภ�พช่วงเช้�)

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี จำ�นวน	บัณฑิต	(ร�ย) เวล�

1. คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ 168 09.00 – 09.20 น.

สำ�หรับ บัณฑิตที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันพุธที่ 31 สิงห�คม 2559  (บ่�ย)

 4.2	 วันพฤหัสบดีที่	1	กันย�ยน	2559			(ถ่�ยภ�พช่วงเช้�)

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
จำ�นวน	มห�บัณฑิต	

บัณฑิต	(ร�ย)
เวล�

1. คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 1,290 09.00 – 09.50 น.

สำ�หรับ มห�บัณฑิต บัณฑิตที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันพฤหัสบดีที่ 1 กันย�ยน 2559  (บ่�ย)

	 4.3	 วันศุกร์ที่	2	กันย�ยน	2559			(ถ่�ยภ�พช่วงเช้�)

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
จำ�นวน	มห�บัณฑิต	

บัณฑิต	(ร�ย)
เวล�

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์

2. คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร

3. คณะศิลปศ�สตร์

4. วิทย�ลัยก�รแพทย์แผนไทย

442

331

280

64

09.00 – 09.20 น.

09.20 – 09.35 น.

09.35 – 09.45 น.

09.45 – 09.50 น.

สำ�หรับ มห�บัณฑิต บัณฑิตที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันศุกร์ที่ 2 กันย�ยน 2559   (บ่�ย)

	 4.4	 วันเส�ร์ที่	3	กันย�ยน	2559			(ถ่�ยภ�พช่วงเช้�)

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
จำ�นวน	ดุษฎีบัณฑิต

มห�บัณฑิต	บัณฑิต	(ร�ย)
เวล�

1. คณะบริห�รธุรกิจ

2. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

3. คณะเทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน

4. คณะศิลปกรรมศ�สตร์

1,387

361

603

337

09.00 – 09.50 น.

09.50 – 10.10 น.

10.10 – 10.40 น.

10.40 – 11.00 น.

สำ�หรับ  ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันเส�ร์ที่ 3 กันย�ยน 2559   (บ่�ย)
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	 4.5	 วันอ�ทิตย์ที่	4	กันย�ยน	2559			(ถ่�ยภ�พช่วงบ่�ย)

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
จำ�นวน	มห�บัณฑิต	

บัณฑิต		(ร�ย)
เวล�

1. คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม 518 13.00 – 13.30 น.

สำ�หรับ มห�บัณฑิต บัณฑิตที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันอ�ทิตย์ที่ 4 กันย�ยน 2559   (เช้�)

5.	 ลำ�ดับเหตุก�รณ์ในวันพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
 ณ	หอประชุมมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี	หลังจ�กดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ร�ยง�นตัว 

ตั้งขบวนแถว  และเดินม�รอบริเวณประติม�กรรมดอกบัวแล้ว กิจกรรมต่�ง ๆ จะเริ่มต�มลำ�ดับต่อไปนี้
 5.1 อธิก�รบดี  และกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล คณ�จ�รย์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์และ 

ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต จะเคลื่อนขบวนสู่หอประชุมอันเป็นสถ�นที่ประกอบพิธี

 5.2 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต นั่งประจำ�ที่ด้วยอ�ก�รสำ�รวม

 5.3 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยฯ คณ�จ�รย์  และนักศึกษ� ตั้งแถวรอรับเสด็จพระร�ชดำ�เนิน

 5.4 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงหอประชุม

 5.5 น�ยกสภ�มห�วทิย�ลยัฯ และอธกิ�รบดีเข้�เฝ้�ทลูละอองพระบ�ทรบัเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิ ผู้แทนนกัศึกษ�

ทูลเกล้�ฯ  ถว�ยพวงม�ลัย

 5.6 เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปยังห้องฉลองพระองค์ครุย

 5.7 เสด็จพระร�ชดำ�เนินเข้�สู่หอประชุม ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสก�รบูช�พระพุทธนวร�ชบพิตร ทรงกร�บ

แล้วเสด็จประทับพระร�ชอ�สน์

 5.8  ผูท้ีอ่ยูใ่นหอประชุมทกุคน  ยนืตรงถว�ยคว�มเค�รพเมือ่เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิผ�่น และยนืตรงอยูจ่นกระทัง่

เสด็จประทับพระร�ชอ�สน์เรียบร้อยแล้ว

 5.9 ผู้ที่อยู่ในหอประชุมถว�ยคว�มเค�รพ แล้วนั่งประจำ�ที่

 5.10 ผู้แทนนักศึกษ�ทูลเกล้�ฯ ถว�ยสูจิบัตร

 5.11 น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยฯ กร�บบังคมทูลเบิกอธิก�รบดี

 5.12 อธิก�รบดี  กร�บบังคมทูลร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัยฯ

 5.13  อธิก�รบดีกร�บบังคมทูลสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญ�กิตติมศักดิ์ และเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ 

 เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�กิตติมศักดิ์

 5.14 คณบด ีคณ�จ�รย ์หรอืผูอ้ำ�นวยก�รกร�บบงัคมทลูเบิกดษุฎบีณัฑิต มห�บณัฑติ บัณฑติเข�้รบัพระร�ชท�น

ปริญญ�บัตรต�มลำ�ดับ

 5.15 อธกิ�รบดกีร�บบงัคมทลูเบิกผูส้ำ�เรจ็ก�รศึกษ�ทีมี่ผลก�รศกึษ�ดเีดน่เข�้รบัพระร�ชท�นเหรียญเกียรตินยิม

 5.16 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตกล่�วคำ�ปฏิญ�ณและรับพระร�ชท�นพระร�โชว�ท 

ทุกคนยืนตรง  และยืนอยู่จนกระทั่งเสด็จพระร�ชดำ�เนินกลับ
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 5.17	 เช้� สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นปริญญ�บัตร พระร�ชท�น 

พระร�โชว�ท เสร็จแล้วเสด็จพระร�ชดำ�เนินลงจ�กพระร�ชอ�สน์ ทรงนมัสก�รพระพุทธนวร�ชบพิตร แล้วเสด็จ 

ไปยังห้องฉลองพระองค์ครุย

   ผู้ที่อยู่ในหอประชุมทุกคนยืนตรงถว�ยคว�มเค�รพเมื่อเสด็จพระร�ชดำ�เนินผ่�น ดุษฎีบัณฑิต 

มห�บัณฑิต บัณฑิต ยังคงอยู่ในหอประชุมจนกว่�จะเสด็จพระร�ชดำ�เนินเข้�ห้องประทับ แล้วจึงแยกย้�ยกัน 

ออกจ�กหอประชุมท�งประตูด้�นซ้�ยอย่�งเป็นระเบียบ  เป็นอันเสร็จพิธี

 	 บ่�ย สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�นปริญญ�บัตร พระร�ชท�น 

พระร�โชว�ท เสร็จแล้วเสด็จพระร�ชดำ�เนินลงจ�กพระร�ชอ�สน์ ทรงนมัสก�รพระพุทธนวร�ชบพิตร แล้วเสด็จ 

ไปทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย และเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระร�ชดำ�เนินกลับ

   ผู้ที่อยู่ในหอประชุมทุกคนยืนตรงถว�ยคว�มเค�รพเมื่อเสด็จพระร�ชดำ�เนินผ่�น ดุษฎีบัณฑิต 

มห�บณัฑติ บณัฑติยงัคงอยูใ่นหอประชมุจนกว�่รถยนตพ์ระทีน่ัง่จะเคลือ่นออกไปพน้บรเิวณหอประชมุ แลว้จงึแยก

ย้�ยกันออกจ�กหอประชุมท�งประตูด้�นซ้�ยและขว�อย่�งเป็นระเบียบ เป็นอันเสร็จพิธี
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ข้อปฏิบัติสำ�หรับมห�วิทย�ลัย
	ในก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

1.	 ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นของคณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต
 

	 1.1	 ก�รปฏิบัติของคณ�จ�รย์

เช้�	06.00	น.

-	 คณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวและเจ้�หน้�ที่ร�ยง�นตัวเพื่อรับเอกส�ร	ณ	บริเวณที่กำ�หนด

-	 	คณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวเรียกดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	จัดแถวที่ตนรับผิดชอบเพื่อตรวจ

คว�มเรียบร้อยของดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต

บ่�ย	9.30	น.

-	 คณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวและเจ้�หน้�ที่ร�ยง�นตัวเพื่อรับเอกส�ร		ณ		บริเวณที่กำ�หนด

-	 	คณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวเรียกดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	จัดแถวที่ตนรับผิดชอบเพื่อตรวจ

คว�มเรียบร้อยของดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต

 

 ขั้นตอนที่	1  ตรวจร�ยชื่อดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	ผู้ม�เข้�แถวรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	

	 1.1	 ตรวจร�ยชื่อดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	ผู้มีสิทธิ์เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร	ซึ่งต้อง 

ผ่�นก�รฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่เท่�นั้น

 1.2 ตรวจยศท�งทห�ร เช่น ว่�ที่ร้อยตรี ถ้�ไม่แต่งชุดปกติข�ว (แบบทห�ร) ไม่ต้องเขียนแจ้งยศหน้�ชื่อ 

ในบัญชีร�ยชื่อ

 1.3 วันซ้อมใหญ่ให้สอบถ�มก�รสะกดชื่อ-ชื่อสกุล ของมห�บัณฑิต บัณฑิตให้ถูกต้อง

 1.4 ตรวจร�ยชื่อเรียงลำ�ดับในก�รจัดแถวเดินเข้�สู่หอประชุม
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 ขั้นตอนที่	2  ตรวจเครื่องแต่งก�ยดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต

         2.1 ทรงผม สุภ�พ มีสีผมธรรมช�ติ และไม่สวมหรือแซมเครื่องประดับ

         2.2 ใบหน้� แต่งหน้�โทนสีธรรมช�ติ ไม่ฉูดฉ�ดและพร�วแพรวสะท้อนแสง

         2.3 หู ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ

        2.4 คอ ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด

         2.5 แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมน�ฬิก� กำ�ไล แหวน ด้�ยส�ยสิญจน์ และเครื่องประดับทุกชนิด

   เล็บมือสั้นสะอ�ด มีสีธรรมช�ติ 

  2.6 เสื้อ กระโปรง ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต หญิง เป็นไปต�มข้อกำ�หนดก�รแต่งก�ยในวันพิธี       

         2.7 เสื้อ ก�งเกง ดษุฎบีณัฑติ มห�บณัฑิต บณัฑิต ช�ย เปน็ไปต�มขอ้กำ�หนดก�รแตง่ก�ยในวนัพธิี

 2.8 เข็มขัด ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต หญิงและช�ย  สวมเข็มขัดต�มระเบียบ  

   สวมพอดี ไม่ตำ่�กว่�ระดับเอว

 2.9 ถุงน่อง   ดษุฎบีณัฑติ มห�บณัฑิต บณัฑิต หญงิ ตอ้งสวมถงุนอ่งสีเนือ้  (สีผิวต�มธรรมช�ต)ิ  

   ไม่มีลวดล�ย

 2.10 ถุงเท้�  ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ช�ย  ต้องสวมถุงเท้�สีดำ�ให้กระชับพอดี

 2.11 รองเท้�   ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต หญิง  สวมรองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ� ทรงสุภ�พ 

ไม่มีลวดล�ยหรือ เครื่องประดับมันว�ว (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว)

 2.12  รองเท้�   ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ช�ย  สวมรองเท้�หนังหุ้มส้นสีดำ� ทรงสุภ�พ 

ไม่มีลวดล�ย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่

 ขั้นตอนที่	3  ตรวจส่ิงของต้องห้�มและห้�มดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	นำ�เข้�หอประชุมโดยเด็ดข�ด

 3.1 โทรศัพท์มือถือ  

 3.2 กล้องถ่�ยรูป

 3.3 อ�วุธ  น�ฬิก�  กำ�ไล  แหวน   ด้�ยส�ยสิญจน์  สร้อยคอ  ป�กก�  ตุ้มหู  เครื่องประดับทุกชนิด ฯลฯ

 3.4 กระเป๋�สต�งค์  เศษสต�งค์  กระเป๋�เครื่องสำ�อ�ง  กระด�ษทิชชู

 3.5 บุหรี่  ลูกอม  หม�กฝรั่ง  และของขบเคี้ยวทุกชนิด

 3.6 เอกส�รทุกชนิด

 ขั้นตอนที่	4   ตรวจสอบดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิตพิก�ร	หรือมีโลหะใส่ไว้	(ฝัง)	ในร่�งก�ย		และ

ให้กรอกข้อมูล	 ในแบบฟอร์มท่ีกำ�หนดไว้ต�มข้อ	 5.	 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีบัณฑิต 

มห�บัณฑิต	บัณฑิตพิก�ร
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 ขั้นตอนที่	5   ก�รจัดแถวดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	เพื่อเข้�หอประชุม

 (เช้�)     06.00 น.

(บ่�ย)     09.30 น. 

(เช้�)       06.20 น.

(บ่�ย)     10.45 น. 

(เช้�)       06.40 น.

(บ่�ย)     11.00 น.

(เช้�)      07.00 น.

(บ่�ย)    11.30 น.

   ➠ เตรียมก�รให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต จัดแถว

  

 

  ➠ ทุกมห�วิทย�ลัยฯ ตั้งขบวนแถว

 

  

➠
 มห�วิทย�ลัยฯ ที่รับก่อนลำ�ดับแรก เดินม�รอบริเวณ 

   ประติม�กรรมดอกบัว  มห�วิทย�ลัยฯ  ถัดม�เดินต่อม�เป็นลำ�ดับ

 

  

➠
 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยฯ  นำ�ขบวนแถวเข้�สู่หอประชุม

   ผ่�นเครื่องตรวจฯ

 ขั้นตอนที่	6   ก�รตรวจและกำ�กับดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	เมื่อเข้�นั่งประจำ�ที่ในหอประชุม

	 6.1	 ตรวจสอบจำ�นวนและร�ยชื่อดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	ให้ถูกต้อง	และร�ยง�นผู้ประส�นง�น 

สวท.	โดยเร็ว

 6.2 ขณะน่ังในหอประชุม ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต และคณ�จ�รย์นั่งในท่�สำ�รวมเรียบร้อย  

ไม่หลับ ไม่นั่งไขว่ห้�ง  และไม่ลุกจ�กที่นั่ง จนกว่�จะเสร็จพิธี

 6.3 เมื่อเสร็จพิธีและสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  สย�มบรมร�ชกุม�รีเสด็จพระร�ชดำ�เนินพ้นจ�ก 

บริเวณหอประชุมแล้ว ให้คณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวควบคุมดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ให้ออกจ�กหอประชุม 

อย่�งเป็นระเบียบ

 
	 1.2	 ก�รรับร�ยง�นตัว

 

 1.2.1 รับร�ยง�นตัว  -  ลงน�มร�ยง�นตัว

 1.2.2 แจ้งจำ�นวนร�ยชื่อให้กรรมก�รฝึกซ้อม  อ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวและผู้ประส�นง�นมห�วิทย�ลัยฯ

 1.2.3 ผู้ประส�นง�นมห�วิทย�ลัยฯ ร�ยง�นจำ�นวนร�ยชื่อดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 

ให้ผู้ประส�นง�น สวท. ทร�บรวม 2 ครั้งคือ

  1.2.3.1 เมื่อเสร็จสิ้นก�รร�ยง�นตัวฝึกซ้อมใหญ่ ประม�ณ 1 ช่ัวโมงเพื่อจัดปรับร�ยช่ือ 

ปรับแผนผังที่นั่ง ปรับก�รจัดลำ�ดับปริญญ�บัตร เพื่อเตรียมก�รให้ทันในวันพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ณ หอประชุม
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  1.2.3.2 เม่ือเสร็จสิ้นก�รร�ยง�นตัวในวันพระร�ชท�นปริญญ�บัตรและเมื่อเข้�นั่งประจำ�ที่  

ณ  หอประชุม  เพื่อจัดปรับปริญญ�บัตรให้ถูกต้องต�มจำ�นวนและร�ยชื่อดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 

ที่เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรจริง

 
	 1.3	 ก�รฝึกซ้อม

 1.3.1 ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับร�ยละเอียดจ�กคู่มือและวีดิทัศน์ก�รฝึกซ้อม

 1.3.2 ทดลองปฏิบัติเพื่อนำ�ไปฝึกซ้อมให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต

 1.3.3 ฝกึซ้อมดุษฎบัีณฑติ มห�บณัฑติ บณัฑติ ใหท้ร�บข้ันตอนทีต่อ้งปฏบิตัอิย�่งละเอยีด  โดยเฉพ�ะ

ก�รเดิน ก�รถว�ยคว�มเค�รพ ก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรจ�กพระหัตถ์ ก�รเชิญปริญญ�บัตร

 1.3.4 ฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ที่เข้�รับพระร�ชท�นเหรียญเกียรตินิยม ซึ่งเมื่อ 

รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแล้วจะไม่กลับเข้�น่ังประจำ�ที่เดิม แต่จะเดินไปนั่งแถวหลังสุดที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอเข้�

รับพระร�ชท�นเหรียญเกียรตินิยม

 1.3.5 ฝึกซ้อมผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ที่จะกล่�วนำ�คำ�ปฏิญ�ณ

 1.3.6 ก�รเดินเข้�น่ังและเดินออกจ�กหอประชุม สัญญ�ณต่�งๆ ก�รปรบมือ และก�รสำ�รวม 

ขณะอยู่ในพิธี

 1.3.7 ตรวจสอบร�ยชื่อและจำ�นวนบัณฑิตในคว�มดูแล  ร�ยง�นผู้ประส�นง�นมห�วิทย�ลัยฯ

 1.3.8 แจ้งช่ือ – ชื่อสกุลดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตพิก�ร  ส�เหตุคว�มพิก�ร อุปกรณ์ 

ช่วยส่วนพิก�ร ร�ยง�นร�ชองครักษ์ เพื่อให้คว�มช่วยเหลือและอำ�นวยคว�มสะดวกต�มควร

 1.3.9 ตรงต่อเวล� ทำ�ตนเป็นตัวอย่�งในทุกโอก�ส โดยเฉพ�ะขณะอยู่ในหอประชุม

 1.3.10 วันซ้อมใหญ่ คณ�จ�รย์แต่งก�ยสวมครุยปริญญ�

 
	 1.4	 ขั้นตอนก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

 1.4.1 ก�รจัดแถวดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต

  - ขณะเริม่ออกเดนิ จดัเปน็แถวตอนเรยีงสอง อ�จ�รยผ์ูก้ำ�กับแถวอยูด่�้นซ�้ยและขว�ของแถว

ระดับเดียวกับดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตร�ยแรก ช่องว่�งระหว่�งแถวประม�ณ 1.00 เมตร

  - ขณะเดินผ่�นเครื่องตรวจโลหะ  เดินเรียงเดี่ยวต�มบัญชีร�ยชื่อและแผนผังที่นั่ง

 1.4.2 เมื่อเข้�สู่หอประชุม

  เข้�นั่งประจำ�ที่อ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวของตนท�งด้�นซ้�ยและด้�นขว�

 1.4.3 ก�รกำ�หนดแถวที่นั่ง

  กำ�หนดหม�ยเลขประจำ�แถวที่ 1 เป็นแถวแรกเรียงต�มลำ�ดับ 2, 3……ไปจนถึงแถวสุดท้�ย 

แต่ละแถวกำ�หนดให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิตนั่ง 60 คน
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 1.4.4 เมื่อดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต เข้�หอประชุมแล้วอ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวต้อง

  - ตรวจสอบร�ยชื่อของดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต หลังจ�กเข้�ในแถวที่นั่งให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน

  - ร�ยง�นผู้ประส�นง�นมห�วิทย�ลัยฯ  เพื่อทบทวนจำ�นวนร�ยชื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

 1.4.5 ผู้ประส�นง�นมห�วิทย�ลัยฯ ต้องร�ยง�น

  - จำ�นวนร�ยชือ่ทีถู่กตอ้งสมบรูณท์ีสุ่ดใหผู้้ประส�นง�น  สวท. ทร�บ เพือ่จดัปรบัจำ�นวนตวัเลข

ในคำ�กร�บบังคมทูลร�ยง�น และจัดปรับปริญญ�บัตรให้ถูกต้องตรงกับจำ�นวนดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต 

ที่เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

	 ก�รจัดลำ�ดับผู้เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร			ให้จัดลำ�ดับดังต่อไปนี้

 1. ดุษฎีบัณฑิต

 2. มห�บัณฑิต

 3. บัณฑิต

 4. บัณฑิตที่รับร�ชก�รทห�ร ตำ�รวจ  และว่�ที่ร้อยตรี

 5. บัณฑิตมีครรภ์

 6. บัณฑิตพิก�ร

 7. บัณฑิตรับเหรียญเกียรตินิยม
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2.	 ขั้นตอนก�รเดินแถวเข้�สู่หอประชุม

	 2.1	 วันจันทร์ท่ี	5	วันอังค�รท่ี	6	วันพุธท่ี	7	วันพฤหัสบดีท่ี	8	และวันศุกร์ท่ี	9	กันย�ยน	2559		(เช้�	และบ่�ย)

แถวที่	1

30
29
.
.
1

แถวที่	2

แถวที่	1

31
32
.
.

60

แถวที่	2

(เข้�แถวตอนลักษณะน้ีเรียงต่อๆ	ไปต�มลำ�ดับของแต่ละคณะในแต่ละมห�วิทย�ลัยฯ	ก�รเดินเข้�จุดตรวจ	ให้เดินเข้�ทีละแถว)

  2.1.1 ให้มห�วิทย�ลัยฯ  จัดแถวดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต เป็น 2 แถว แถวที่ 1 และแถวที่ 2  

โดยให้แถวที่ 1 ซ้�ยมือเป็นดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ลำ�ดับที่ 30-1 แถวที่ 2 ขว�มือ  เป็นดุษฎีบัณฑิต

มห�บัณฑิต บัณฑิต ลำ�ดับที่ 31-60

  2.1.2 ก�รเดินเข้�สู่หอประชุมให้แถวที่ 1 และแถวที่ 2 ซ้�ยมือเข้�สู่จุดตรวจ (1) และเข้�หอประชุม

ท�งประตูด้�นซ้�ย เพื่อนั่งต�มลำ�ดับแถวให้ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน ให้ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ในแถวที่ 1 

และแถวที่ 2 ขว�มือ  เข้�สู่จุดตรวจที่  (2)  และเข้�หอประชุมท�งประตูด้�นขว�เพื่อนั่งต�มลำ�ดับเช่นกัน สำ�หรับ

แถวที่ 3, 4 และแถวต่อ ๆ ไป  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแถวที่ 1 และแถวที่  2

  2.1.3 คณ�จ�รย์ผู้กำ�กับแถวควบคุมก�รเข้�นั่งประจำ�ที่ของดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต บัณฑิต ให้ถูกต้อง
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3.	 	จำ�นวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิต	บัณฑิต	เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 
และผู้เข้�รับพระร�ชท�นเหรียญเกียรตินิยม	ครั้งที่	29	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

มห�วิทย�ลัย
จำ�นวน
บัณฑิต

กิตติมศักดิ์

จำ�นวน
ดุษฎีบัณฑิต
มห�บัณฑิต

บัณฑิต

จำ�นวน
ผู้เข้�รับพระร�ชท�น
เหรียญเกียรตินิยม

ม� ไม่ม� 	พิก�ร

เหรียญทอง เหรียญเงิน

วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559		(เช้�)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ 2 2,533 6 6

รวม 2 2,533 6 6

วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ
2.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

6
7

2,411    
  168               

5
1

7
1

รวม 13 2,579 6 8

วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559		(เช้�)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 6 3,386                                  5 7

รวม 6 3,386 5 7

วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�
2.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

2,121
1,290

3
1

3
1

รวม 3,411 4 4

วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559	(เช้�)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น 6 2,863 10 10

รวม 6 2,863 10 10

วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น
2.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

2,031
1,117

6
6

6
4

รวม 3,148 12 10

วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559		(เช้�)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร 10 2,967 7 9

รวม 10 2,967 7 9

วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี 2,688 4 4

รวม 2,688 4 4

วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559		(เช้�)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์
2.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

9 2,331
  518

8
1

8
1

รวม 9 2,849 9 9

วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
1.  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลตะวันออก 4 2,359 37 36

รวม 4 2,359 37 36

รวมทั้งสิ้น 50 28,783 100 103
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4.	 แผนฉุกเฉินกรณีฝนตก
 แผนฉุกเฉินกรณีฝนตกอันเป็นเหตุไม่ส�ม�รถตั้งขบวนแถวต�มปกติได้  ให้อ�จ�รย์กำ�กับแถวเคลื่อนย้�ย  

ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต และบัณฑิต ม�ตั้งขบวนแถวในเต็นท์ด้�นหน้�หอประชุม ด้�นซ้�ยและด้�นขว� ดังนี้

วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559		(เช้�)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ  
  
วันจันทร์ที่	5	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ
 - คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

 
วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559		(เช้�)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

    มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�    
   - คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร
   - คณะบริห�รธุรกิจและศิลปศ�สตร์
   - คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

   - วิทย�ลัยเทคโนโลยีและสหวิทย�ก�ร 
วันอังค�รที่	6	กันย�ยน	2559	(บ่�ย)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�
 - คณะวิศวกรรมศ�สตร์                                   -  คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 
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วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559		(เช้�)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น
               - คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตส�หกรรม
   - คณะวิทย�ศ�สตร์และศิลปศ�สตร์
   - คณะวศิวกรรมศ�สตรแ์ละสถ�ปตัยกรรมศ�สตร์
   - คณะบริห�รธุรกิจ
   - คณะทรัพย�กรธรรมช�ติ
   - คณะอุตส�หกรรมและเทคโนโลยี
   - คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรมเกษตร
   - คณะเทคโนโลยีสังคม

วันพุธที่	7	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)

ด้�นซ้�ย	
เวทีเวทีเวที

	 ด้�นขว�
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี     มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์  - คณะบริห�รธุรกิจและเทคโนโลยี

- คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร  - คณะวิศวกรรมศ�สตร์

- คณะศิลปศ�สตร์  - คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม

 - วิทย�ลัยก�รแพทย์แผนไทย  - คณะเกษตรและเทคโนโลยี

   - คณะเทคโนโลยีก�รจัดก�ร  
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วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559		(เช้�)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

    มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร
  - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์
  - คณะวิศวกรรมศ�สตร์
    - คณะเทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน
  - คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม
    - คณะศิลปศ�สตร์
  - คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และออกแบบ
  - คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
    - คณะอตุส�หกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน
  - คณะบริห�รธุรกิจ 

วันพฤหัสบดีที่	8	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

    มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
   - คณะบริห�รธุรกิจ
   - คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
   - คณะเทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน
   - คณะศิลปกรรมศ�สตร์

วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559		(เช้�)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี  มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลรตันโกสนิทร์
 - คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรม 

วันศุกร์ที่	9	กันย�ยน	2559		(บ่�ย)
ด้�นซ้�ย	

เวที
	 ด้�นขว�

    มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลตะวันออก
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5.	 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีบัณฑิต	มห�บัณฑิตและบัณฑิตพิก�ร
 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  มีกระแสรับส่ังให้ร�ชองครักษ์ตรวจสอบดุษฎีบัณฑิต 

มห�บัณฑิต บัณฑิตพิก�ร  เพื่อให้โอก�ส  ให้กำ�ลังใจและคอยช่วยเหลืออำ�นวยคว�มสะดวกต�มสมควร

 ทั้งนี้  ร�ชองครักษ์จะต้องร�ยง�นไปยังสำ�นักพระร�ชวังเพื่อทร�บก่อนเสด็จ  ประม�ณ  1  ชั่วโมง

 จึงขอคว�มร่วมมือผู้ประส�นง�นของแต่ละมห�วิทย�ลัยฯ กรอกข้อมูล (ตัวบรรจง) ในวันฝึกซ้อมใหญ่ 

เพื่อแจ้งร�ชองครักษ์ ต่อไป  

แถวที่ ลำ�ดับ ชื่อ	-	สกุล
ส�เหตุ

คว�มพิก�ร

อุปกรณ์ใช้ช่วย

ส่วนพิก�ร

ไม่ใช้

อุปกรณ์ช่วย
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศรัณย์  ว่องไว

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน

ผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำารูปเล่ม

  1. น�งลำ�พึง อ�ษ�พร 

  2. น�งสุกัญญ� กระต่�ยแก้ว   

  3. น�งส�วรวมพร เกตุข�ว

✵	ขอขอบคุณ		:  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ  

                        ให้คว�มอนุเคร�ะห์รูปภ�พตัวอย่�งก�รแต่งก�ยของมห�บัณฑิต และบัณฑิต

หน่วยง�นผู้รับผิดชอบ

สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
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