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  รอบเช้า  มหาบัณฑิต บณัฑิต จุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  2,731  

                  
จุดรายงานตัว ณ  อาคารส านกัส่งเสรมิวชิาการ วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 (เช้า) 

ชุดท่ี 1  
06.00 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
06.20 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
06.40 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
07.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
07.40 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดที่ 2 
07.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
07.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
08.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
08.40 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
09.00 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่ตามล าดับแถว 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 380  และงานทะเบียน 
- สถาบันเทคโนโลยีการบิน 57   
- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 163   
- คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 50   
- คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ 141   
- คณะศิลปศาสตร ์ 173   
- คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,083   
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 86   
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 259   
- คณะเทคโนโลยีสังคม 339   

 
 

รวม   2,731    
      

     

           

 

การจัดล าดับมหาวทิยาลยัเพื่อเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 34  ประจ าปีการศึกษา 2562 

(แยกเป็น 4 วัน 8 รอบ) 
 

จ านวน ดุษฎบีัณฑิต มหาบณัฑิตและบัณฑิตทัง้สิ้น   21,293 ราย 
  

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565   

 

จ านวนบณัฑิต 5,446 ราย    
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วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565  

  
  รอบบ่าย  มหาบัณฑิต บณัฑิต จุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  2,715  

                  
 วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 (บ่าย) 

ชุดท่ี 1 
09.30 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
10.00 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
                ประติมากรรมดอกบัว 
11.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
12.10 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอท าการฝึกซ้อม) 
12.30 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
14.30 น.    เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดท่ี 2 
11.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
11.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
12.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
12.10 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
12.30 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่ตามล าดับแถว 
14.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 
 

- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 339  จุดรายงานตัว ณ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

401 
 จุดรายงานตัว ณ  อาคารส านกัส่งเสรมิวชิาการและงาน

ทะเบียน 
- คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 545  จุดรายงานตัว ณ  คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1,430  จุดรายงานตัว ณ  คณะวิศวกรรมศาตร ์

 
 

รวม   2,715    
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วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 

 

 
 
 

 
จ านวนบณัฑิต 5,348 ราย    

รอบเช้า 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต 

บัณฑิต 
จุดรายงานตวั 

 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

2,681 
จุดรายงานตัว ณ อาคารส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

วันศุกร์ท่ี 4  มีนาคม  2565   (เช้า) 
ชุดท่ี 1  
06.00 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
06.20 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
06.40 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
07.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
07.40 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดท่ี 2 
07.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
07.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
08.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
08.40 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
09.00 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่
ตามล าดับแถว 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะบริหารธุรกิจ  1,400 
 

 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 200 
 

- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 151 
 

- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 125 
 

- คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 122 
 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 114  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  569  

รวม  2,681 
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วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 

 
 

  
รอบบ่าย 

  
ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต 

บัณฑิต 
จุดรายงานตวั 

 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  664 จุดรายงานตัว ณ อาคารส านกัส่งเสรมิวิชาการ วันศุกร์ท่ี 4  มีนาคม  2565   (บ่าย) 
ชุดท่ี 1 
09.30 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
10.00 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
                ประติมากรรมดอกบัว 
11.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
12.10 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอท าการฝึกซ้อม) 
12.30 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
14.30 น.    เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดท่ี 2 
11.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
11.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
12.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
12.10 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
12.30 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่
ตามล าดับแถว 
14.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 
 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 428  และงานทะเบียน 
- คณะศิลปศาสตร์ 236   
    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  2,003  

- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 77  รายงานตัว ณ อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย(คลองหก) 
- คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 313  จุดรายงานตัว ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะบริหารธรุกิจ 1,613  จุดรายงานตัว ณ คณะบริหารธุรกิจ 
    

รวม  2,667  
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วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 

 
 
 

 
จ านวนบณัฑิต 5,216 ราย    

รอบเช้า 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต  

บัณฑิต 
จุดรายงานตวั 

 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 
  

2,697 
จุดรายงานตัว ณ อาคารส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

วันเสาร์ท่ี 5  มีนาคม  2565   (เช้า) 
ชุดท่ี 1  
06.00 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
06.20 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
06.40 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
07.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
07.40 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดที่ 2 
07.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
07.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
08.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
08.40 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
09.00 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่
ตามล าดับแถว 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท) 36 
 

 

- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 302 
 

- คณะศิลปศาสตร ์ 165 
 

- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 294 
 

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี) 1,900 
 

รวม  2,697 
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วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 

 
 

  
รอบบ่าย 

  
ดุษฎีบณัฑิต มหาบณัฑิต  

บัณฑิต 
จุดรายงานตวั 

 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู  946 จุดรายงานตัว ณ  อาคารส านกัส่งเสริมวชิาการ วันเสาร์ท่ี 5  มีนาคม  2565   (บ่าย) 
ชุดท่ี 1 
09.30 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
10.00 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
                ประติมากรรมดอกบัว 
11.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
12.10 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอท าการฝึกซ้อม) 
12.30 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
14.30 น.    เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดท่ี 2 
11.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
11.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
12.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
12.10 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
12.30 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่
ตามล าดับแถว 
14.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 681  และงานทะเบียน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 265   
    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  1,573  
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 102  จุดรายงานตัว ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 426  จุดรายงานตัว ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะศลิปศาสตร ์ 492  จุดรายงานตัว ณ คณะศลิปศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 553  จุดรายงานตัว ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
    

รวม  2,519  
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วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 

 

 

 

จ านวนบณัฑิต 5,283 ราย    

รอบเช้า 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต  

บัณฑิต 
จุดรายงานตวั 

 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
  

2,633 
จุดรายงานตัว ณ อาคารส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 

วันอาทิตย์ท่ี 6  มีนาคม  2565   (เช้า) 
ชุดท่ี 1  
06.00 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
06.20 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
06.40 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
07.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
07.40 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดที่ 2 
07.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
07.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
08.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
08.40 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
09.00 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่
ตามล าดับแถว 
11.00 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- วทิยาลัยพลังงานและสิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยืนรตันโกสนิทร ์ 4 
 

 

- วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 160 
 

- คณะบริหารธรุกจิ 1,324 
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 402 
 

- คณะศลิปศาสตร ์ 127 
 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 236 
 

- วิทยาลัยเพาะช่าง 380 
 

รวม  2,633 
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วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 

  
  

รอบบ่าย 
  

ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต  
บัณฑิต 

จุดรายงานตวั 
 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  295 จุดรายงานตัว ณ อาคารส านักสง่เสรมิวิชาการ วันอาทิตย์ท่ี 6  มีนาคม  2565   (บ่าย) 
ชุดท่ี 1 
09.30 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
10.00 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
                ประติมากรรมดอกบัว 
11.00 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
12.10 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอท าการฝึกซ้อม) 
12.30 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
14.30 น.    เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
ชุดท่ี 2 
11.20 น.   รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
11.40 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
12.00 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
12.10 น.   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้า 
               หอประชุมราชมงคล 
12.30 น.   เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่
ตามล าดับแถว 
14.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 
 

- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 111  และงานทะเบียน 
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 184   
    

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

2,355 
จุดรายงานตัว ณ อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

- คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอ 59   
- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 32   
- คณะศิลปศาสตร ์ 377   
- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 315   
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 254   
- คณะบริหารธุรกิจ 763   
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 555   
    

    
    

รวม  2,650  
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 3.2  ขั้นตอนในวันจันทร์ที่ 7 วันอังคารที่ 8 วันพธุที่ 9 และวันพฤหัสบดีที ่10 มีนาคม 2565  (บ่าย) 19 
 3.3  การเข้านั่งประจ าที่  20 
 3.4  การรับเสด็จ  20 
 3.5  การเดินขึ้นบนเวท ี 20 
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3. จ านวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดษุฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 44 
4. แผนฉุกเฉินกรณีฝนตก 45 
5. ข้อปฏิบัติเกีย่วกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตพิการ 47
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ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันจันทรท์ี่ 7 มีนาคม 2565 (เชา้) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว มหาบัณฑิต บัณฑิต  2,741 ราย  
เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  
 

7.00 
 

7.40 
 

40 นาที 

ชุด 1 
6.00 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
6.20 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
6.40 น.  มทร.ตะวันออก เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
7.00 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
7.40 น.  น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
7.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
7.40 น.  บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
8.00 น.  มทร.ตะวันออก เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
8.40 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
9.00 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

9.00 9.01 1 นาที  

 

1 นาที 

ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา มทร.ตะวันออก  กราบบังคมทูลเบิก 
รักษาราชกรแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก 
ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กราบบังคมทลูเบิก 
พระสงฆ์เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ  1  รปู และพระสงฆ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 4 รูป  

9.01 9.02 1 นาที 

 

 
 
 
 
 

     
     
     

 
 

48 นาที 
 
 

 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญากิตติมศักด์ิ 12  ราย 
 

9.02 9.03 1 นาที 

 

คณบดี คณาจารย ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 1 จ านวน 1,365 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.03 9.49 46 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

9.49 9.59 10 นาที 

   
 

10 นาท ี

คณบดี คณาจารย ์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ(2) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,366 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.59 10.44 46 นาที 

   
 
 

47 นาท ี
 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก  กราบบงัคมทูลเบิก 
ผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
 

- เหรียญทอง  10 
 

10.44 10.45 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

10.45 
10.46 

 
10.47 

10.46 
10.47 

 
10.48 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 48 นาท ี

 
 
 

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565  (เช้า) 
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ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 (บ่าย) 

 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,715 ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  
 

 
 

11.30 

 
 

12.10 

 
 

40 นาที 

ชุด 1 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.30 น.   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
11.00 น.   มทร.ธัญบุร ี เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
11.30 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
12.10 น.   น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
11.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
11.40 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
12.00 น.  มทร.ธัญบุร ีเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
12.10 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
12.30 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

12.30 12.31 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.ธัญบุรี  กราบบังคมทลูเบิกอธิการบดี มทร.ธัญบุร ี
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 9  ราย 
 

12.31 12.32 1 นาที 

 

 
 
 
 
 

     
     
     

 
 

44 นาที 
 
 

 

คณบดี คณาจารย ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 1 จ านวน 1,285 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

12.32 
 

13.15 
 

43 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

13.15 13.25 10 นาที 

   
10 นาท ี

คณบดี คณาจารย ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,430  ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัต 

13.25 14.13 48 นาที 

   
 
 

49 นาท ี
 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กราบบังคมทลูเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  4 
เหรียญเงิน   4 

14.13 14.14 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

14.14 
14.15 

 
14.16 

14.15 
14.16 

 
14.17 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 47 นาท ี

 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565  (บา่ย) 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  3 

 

 
ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 (เชา้) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  2,681 
ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  

7.00 
 

7.40 
 

40 นาที 

ชุด 1 
6.00 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
6.20 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
6.40 น.  มทร.พระนคร เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
7.00 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
7.40 น.  น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
7.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
7.40 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
8.00 น.  มทร.พระนคร เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
8.40 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
9.00 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

9.00 9.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.พระนคร  กราบบังคมทลูเบิกอธิการบดี มทร.พระนคร 
อธิการบดี มทร.พระนคร กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 6  ราย 
 

9.01 9.02 1 นาที 

 

 
 
 
 
 

     
     
     

 
 

48 นาที 
 
 

 

คณบดี คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา  
ชุดที่ 1 จ านวน 1,400 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.02 9.49 47 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

9.49 9.59 10 นาที 

   
 

10 นาท ี

คณบดี คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,281 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.59 10.42 43 นาที 

   
 
 

44 นาท ี

 

อธิการบดี มทร.พระนคร  กราบบังคมทลูเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  7 
เหรียญเงิน   10   

10.42 10.43 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

10.43 
10.44 

 
10.45 

10.44 
10.45 

 
10.46 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เริ่มและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 46 นาท ี

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  (เช้า) 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  4 

 

ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 (บ่าย) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,667 ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  
 

 
 

11.30 

 
 

12.10 

 
 

40 นาที 

ชุด 1 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.30 น.   มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
11.00 น.   มทร.พระนคร  เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
             มทร.ธัญบุรี  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
11.30 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
12.10 น.   น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
11.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
11.40 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
12.00 น.  มทร.ธัญบุร ีเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
12.10 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
12.30 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

12.30 12.31 1 นาที  

 

1 นาที 

คณบดี คณาจารย ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ กราบบังคม
ทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 664 ราย 

12.31 12.54 23 นาที 

 

     
     
     

 
 
 
 

47 นาที 

อธิการบดี มทร.พระนคร  กราบบังคมทลูเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน          เหรียญทอง   2 
เหรียญเกียรตินิยม                                                         เหรียญเงิน  3 
 

12.54 12.55 1 นาที 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เบิกคณบดี คณาจารย์ มทร.ธัญบุรี คณบดี คณาจารย์ วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ กราบบังคมทูล
เบิกผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน 670 ราย 
 
ชุดที่ 1 จ านวน 1,334 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

12.55 13.18 23 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

13.18 13.28 10 นาที 

   
 

10 นาท ี

คณบดี คณาจารย ์คณะบริหารธุรกิจ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,333  ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

13.28 14.13 45 นาที 
   

 
 

46 นาท ี 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กราบบังคมทลูเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  3 
เหรียญเงิน   3 

14.13 14.14 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

14.14 
14.15 

 
14.16 

14.15 
14.16 

 
14.17 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 47 นาท ี

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  (บา่ย) 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  5 

 

ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (เชา้) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,697 ราย  เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  
 

7.00 
 

7.40 
 

40 นาที 

ชุด 1 
6.00 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
6.20 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
6.40 น.  มทร.สุวรรณภูมิ เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
7.00 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
7.40 น.  น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
7.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
7.40 น.  บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
8.00 น.  มทร.สุวรรณภูมิ เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
8.40 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
9.00 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

9.00 9.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.สุวรรณภูม ิ กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี มทร.สุวรรณภูม ิ
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูม ิกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 5  ราย 
 

9.01 9.02 1 นาที 

 

 
 
 
 
 

     
     
     

 
 

46 นาที 
 
 

 

 

คณบดี คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา  
ชุดที่ 1 จ านวน 1,348 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.02 9.47 45 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

9.47 9.57 10 นาที 

   
 

10 นาท ี

คณบดี คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,349 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.57 10.42 45 นาที 

   
 
 

46 นาท ี
 

อธิการบดี มทร.สุวรรณภูม ิ กราบบังคมทลูเบิกผูเ้ข้ารับพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  5 
เหรียญเงิน   4   

10.42 10.43 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

10.43 
10.45 

 
10.45 

10.44 
10.45 

 
10.46 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เริ่มและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 46 นาท ี

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  (เช้า) 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  6 

 

ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (บ่าย) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  2,519 
ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  
 

 
 

11.30 

 
 

12.10 

 
 

40 นาที 

ชุด 1 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.30 น.  ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
11.00 น.   มทร.สุวรรณภุมิ  เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
             มทร.ธัญบุรี  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
11.30 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
12.10 น.   น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
11.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
11.40 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
12.00 น.  มทร.ธัญบุร ีเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
12.10 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
12.30 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

12.30 12.31 1 นาที  

 

1 นาที 

คณบดี คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 946 ราย 

12.31 13.03 32 นาที 

 

  
 
 
 

47 นาที 
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูม ิ กราบบังคมทลูเบิกผูเ้ข้ารับพระราชทาน       เหรียญทอง    3 
เหรียญเกียรตินิยม                                                         เหรียญเงิน   2 
 

13.03 13.04 1 นาที 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กราบบังคมทูลเบิกคณบดี คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
313 ราย 
ชุดที่ 1 จ านวน 1,259 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

13.04 13.17 11 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

13.17 13.27 10 นาที 

   
10 นาท ี

คณบดี คณาจารย ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,260  ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

13.27 14.09 42 นาที 

   
 
 

43 นาท ี 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กราบบังคมทลูเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  5 
เหรียญเงิน   6 

14.09 14.10 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

14.10 
14.11 

 
14.12 

14.11 
14.12 

 
14.13 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 44 นาท ี

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  (บา่ย) 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  7 

 

ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 (เชา้) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  2,633 
ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  
 

7.00 
 

7.40 
 

40 นาที 

ชุด 1 
6.00 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
6.20 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
6.40 น.  มทร.รัตนโกสินทร์ เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
7.00 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
7.40 น.  น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
7.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
7.40 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
8.00 น.  มทร.รัตนโกสินทร์ เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
8.40 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
9.00 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

9.00 9.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร ์ กราบบังคมทูลเบิกรักษาราชการแทนอธิการบดี  
มทร.รัตนโกสินทร ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักด์ิ 9  ราย   

9.01 9.02 1 นาที 

 

 
 
 
 
 

     
     
     

 
 

45 นาที 
 
 

 

คณบดี คณาจารย ์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารธุรกิจ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จ
การศึกษา  
ชุดที่ 1 จ านวน 1,316 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.02 9.46 44 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

9.46 9.56 10 นาที 

   
 

10 นาท ี

คณบดี คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,317 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

9.56 10.41 45 นาที 

   
 
 

46 นาท ี
 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้า
รับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  5 
เหรียญเงิน   6   

10.41 10.42 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

10.42 
10.43 

 
10.44 

10.43 
10.44 

 
10.45 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เริ่มและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 45 นาท ี

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  (เชา้) 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  8 

 

ประมาณการเวลาพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 (บา่ย) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาท ี ชม. นาที 

 
 
 
 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว มหาบัณฑิต บัณฑิต  2,650 ราย  
เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  
 

 
 

11.30 

 
 

12.10 

 
 

40 นาที 

ชุด 1 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.30 น.   มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
11.00 น.   มทร.รัตนโกสินทร์  เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
           มทร.กรุงเทพ  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
11.30 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
12.10 น.   น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบจ านวน) 
ชุด 2 
11.20 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
11.40 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
12.00 น.  มทร.กรุงเทพ เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
12.10 น.  เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
12.30 น.  เดินแถวเข้าท่ีน่ังประจ าท่ีตามล าดับแถว 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุมราชมงคล เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองทรงฉลองพระองคค์รุย  
เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบชูาพระพุทธนวราชบพิตร   
ทรงคม  เสด็จประทบัพระราชอาสน ์
 

12.30 12.31 1 นาที  

 

1 นาที 

คณบดี คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 295 ราย 

12.31 
 

12.41 
 

10 นาที 

 

     
     
     

 
 
 
 
 

47 นาที 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร ์ กราบบังคมทูลเบิก       เหรียญทอง   2 
ผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม                                   เหรียญเงิน 2 
 

12.41 12.42 1 นาที 

นายกสภา มทร.กรุงเทพ  กราบบังคมทูลเบิกรักษาราชการแทนอธิการบดี  
มทร.กรุงเทพ 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.กรุงเทพ กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญากิตติมศักด์ิ 4  ราย 

12.42 12.43 1 นาที 

คณบดี คณาจารย ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลป
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวศิวกรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิก
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,037 ราย 
ชุดที่ 1 จ านวน 1,332 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

12.43 13.18 35 นาที 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 

13.18 13.28 10 นาที 
   

10 นาท ี

คณบดี คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชุดที่ 2 จ านวน 1,318  ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

13.28 14.12 44 นาที 
   

 
 

45 นาท ี 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.กรุงเทพ  กราบบงัคมทูลเบิก 
ผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  8 
เหรียญเงิน   8 

14.12 14.13 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินห้องประทับฯ 
 

14.13 
14.14 

 
14.15 

14.14 
14.15 

 
14.16 

1 นาที 
1 นาที 

 
1 นาที 

  

 

3 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 46 นาท ี

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  (บา่ย) 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  9 

 

 
 
 
 

การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวัน  เวลาที่ก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้า 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่มีภูมิล าเนาห่างไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น เตรียมลางานเพื่อไปฝึกซ้อม  เตรียมเครื่องแต่งกายเพื่อเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และอื่น ๆ 
 

การเตรียมบัตรประจ าตัว 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงตนในการไปรายงานตัว เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 

การระวังรักษาสุขภาพ 
 ในช่วงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิต ควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะวันพิธี ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะต้อง
อยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่เสาะท้องและไม่ดื่มน้ ามากเกินควร 
 

การปฏิบัติตามที่คณาจารย์ผู้ฝึกซ้อมแนะน า 
 ในการฝึกซ้อม จะมีคณาจารย์มาฝึกซ้อมแนะน าให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิต ควรจะฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจ และหลังจากฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้ช านาญและมั่นใจ 
 

การรายงานตัวในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(1) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่ก าหนด 
(2) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ข้าราชการหรือบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ได้รับการ
ประทบัตราและลงลายมือช่ือของกรรมการซึง่แสดงว่าดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ได้ผ่านการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว 

(3) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝกึซ้อมใหญ่ครบทุกข้ันตอนเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้
รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

(4) ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธ นาฬิกา ก าไล สร้อยคอ ปากกา ตุ้มหู  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋า
เครื่องส าอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง  ของขบเคี้ยว  และเอกสารทุกชนิดเข้าในหอประชุมโดยเด็ดขาด 

(5) อยู่ในอาการส ารวมขณะนั่งอยู่ในหอประชุม ไม่ลุกออกไปท ากิจธุระใดๆ จนกว่าจะเสร็จพิธี หากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้ง
อาจารย์ผู้ก ากับแถวเพื่อน าการเข้า – ออกหอประชุมเท่าน้ัน 

ข้อแนะน าส าหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต พึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงานดังน้ี 
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 1. สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) สีพืน้ไม่มีลวดลาย ในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ 
และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 2. ต้องมีใบรับรองผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่แสดงผลเป็นลบในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ 
และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 3. ใบรับรองผลการตรวจต้องออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีในการตรวจ 
 4. ผลการตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 48 ช่ัวโมง (ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศของจังหวัด
ปทุมธานี) ในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 5. หากผลการตรวจ ATK เป็นบวก หรือมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ในวันดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะ
นัดหมายบัณฑิตเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง หลังจากเสร็จพิธี 
  6. ก่อนบัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมราชมงคล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และฆ่าเช้ือรองเท้าด้วยแผ่น
น้ ายาฆ่าเช้ือโรคที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ 
 
 
 

 
 
1. การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
 1.1 การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย 

  ดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง บัณฑิตชาย และบัณฑิตหญิง ต้องแต่งทรงผม
และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เพื่อให้เกิดความเคยชิน (ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง บัณฑิตหญิงห้ามสวมกางเกง) 

1.2 การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญ่ 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยและแต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้าร ับ
พระราชทานปริญญาบัตรทุกประการ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่รับราชการทหาร ต ารวจ  แต่งกายปกติขาว
และน ากระบี่ถุงมือ มาฝึกซ้อมด้วย 
 ข้อปฏิบัต ิ

1) ผม ทรงสุภาพ สีด า ไม่โกรกหรือย้อมด้วยสีอื่น ดุษฎีบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และบัณฑิตชาย 
ต้องมองเห็นใบหู ไม่ยาวเกินท้ายทอย ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิง         
หากผมยาวต้องมัดรวบเกล้าให้เรียบร้อย ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ  

2) ใบหน้า บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา บัณฑิตหญิง 
มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดและแพรวพราว
สะท้อนแสง   ห้ามติดขนตาปลอม ห้ามสวม Big eyes ที่มีสีและลวดลาย ห้ามกรีด Eyeliners 
เปลือกตาไม่ทาสีเข้มหรือมีประกายแวววาว 

3) หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายผูกข้อมือ 
สายสิญจน์ สายรัดข้อมือ หรือเครื่องประดับทุกชนิด 

 

การเตรียมความพร้อมของดษุฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต บัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
    

 

ข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังน้ี 
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1.3 การแต่งกายของบัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
  1) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ  ปกติขาว 
  2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร  ต ารวจ  ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ถือกระบี่และถุงมือ 
  3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 ข. บัณฑิตชายทีไ่ม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
  1) เสื้อราชปะแตนสีขาว 
  2) กางเกงขายาวสีขาว  แบบสากลทรงสุภาพ 
  3) มีแผงคอ  ตามแบบท่ีก าหนดประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน  สูง 3.5 ซ.ม. 
                           ทับบนแผงคอท้ังสองข้าง  
  4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
  5) ถุงเท้าสีด า  ไม่มีลวดลาย 
  6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่ 
  7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

 ค. บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
   1) เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น  ไม่รัดรูป  และไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอก 

โดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก  ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลายดุน
นูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับ
ให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย และสวมเสื้อซับใน 

   2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย 
   3) กระโปรงแบบสุภาพ  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ความยาวต่ ากว่าเข่า 3 นิ้ว  ชายเสมอกัน 
     หรือสีตามที่ส่วนราชการก าหนด 
   4) เข็มขัดหนังสีด า  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียวกับ 
     เข็มขัด  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปด าหนีบ) 
   5) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 
   6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว)  
     ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
   7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

 
. 
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การแต่งกายของบัณฑิต  (ที่เป็นข้าราชการ) 
 

 

       
 

 
 
 
 
 

การแต่งกายของบัณฑิต (ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ) 
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 ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
  1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง  ชายเสื้อตรง  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตลอด  ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง  แขนปล่อย 
    ธรรมดาแบบแขนเช้ิต  เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง 
  2) กระโปรงแบบสุภาพ  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ความยาวต่ ากว่าเข่า 3 นิ้ว  ชายเสมอกัน 
  3) ถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย   
  4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว) 
    ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 

 จ.    บัณฑิตหญิงมุสลิม  สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ  โดย 
  1) สวมเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว  มีสายรัดข้อมือ 
  2) สวมกระโปรงสีกรมท่ายาว  ไม่มีลวดลาย 
  3) เข็มขัดหนังสีด า  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียว 
    กับเข็มขัด  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปด าหนีบ) 
  4) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว 
  5) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 
  6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว)  
    ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
  7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 
 
 
 
 

             การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีครรภ์          การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมุสลิม 
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1.4 การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
   ก. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  
หรือพนักงานของรัฐ 
     (1) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว 
     (2) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติที่รับราชการทหาร ต ารวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด  
     ถือกระบี่และถุงมือ 
    (3) สวมครยุปรญิญาทับเครื่องแต่งกาย 
   ข. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติชายทีไ่ม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงาน
ราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
   (1) เสื้อเช้ิตขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า  
     (2) กางเกงขายาวสีกรมท่า  แบบสากลทรงสุภาพ   
     (3) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสภุาพ  ไม่มีลวดลาย  ไม่มเีหล็กหรือโลหะติดอยู่   
     (4) สวมครยุปรญิญาทับเครื่องแต่งกาย 
   ค. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
   (1) เสื้อเช้ิตแขนสั้นขาว ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า  
    (2) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ ากว่าเข่า 3  นิ้ว ชายเสมอกัน   
   (3) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไมม่ีลวดลาย   
   (4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพ ไม่มลีวดลายหรือเครื่องประดับมนัวาว  
    (ไม่ควรสูงเกิน 2 น้ิว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
     (5) สวมครยุปรญิญาทับเครื่องแต่งกาย  

การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต (ที่เป็นข้าราชการ) 
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การแต่งกายของมหาบัณฑิต (ที่เป็นข้าราชการ) 
 

      
 

 
การแต่งกายของมหาบัณฑิต (ที่ไม่เป็นข้าราชการ) 
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การแต่งกายของว่าที่ร้อยตรี 

                     

                               
 
   ง.  ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑติหญิงมีครรภ ์

   (1)    เสื้อเช้ิตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก  ชายเสื้อตรง  ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง ไม่มีลวดลาย ไม่บาง
เกินสมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัด
กระดุมคอเสื้อ ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง 
สวมทับด้วยสูทแบบปล่อยเอวสีกรมท่า 

     (2) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่า ไม่มลีวดลาย ไมร่ัดรูป ความยาวต่ ากว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน  
     (3) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไมม่ีลวดลาย  
    (4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพ ไม่มลีวดลายหรือเครื่องประดับมนัวาว  
     (ไม่ควรสูงเกิน 2 น้ิว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
     (5) สวมครยุปรญิญาทับเครื่องแต่งกาย 
                จ.   มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติหญิงมุสลมิ  สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ  โดย 
   (1)  สวมเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว  ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตรา 
      สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า 
   (2) สวมกระโปรงสีกรมท่ายาว  ไม่มีลวดลาย ชายเสมอกัน 
    (3) เข็มขัดหนังสีด า  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียว 
      กับเข็มขัด  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปด าหนีบ) 
   (4)  ผ้าคลุมศีรษะสีขาว 
   (5) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 
   (6)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิว้) 
     ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
   (7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
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2. ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มี 2 ประการ คือ 
 (1) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อย่างละเอียด  โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีความส าคัญ  อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน  การรับพระราชทานปริญญาบัตร
จากพระหัตถ์และการเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ 

(2) เพื่อใหดุ้ษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตได้น าขั้นตอนต่างๆ ไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
บัณฑิต มีความมั่นใจว่า จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวดเร็วและกระชับ 

 

 2.1 การถวายความเคารพ 
ดุษฎีบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย บัณฑิตชาย   
ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน  แขนและมือปล่อยลงแนบล าตัวตามสบายแล้วโน้มล าตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป ก้มหน้า 

สายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากน้ัน ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม 
ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง บัณฑิตหญิง  
(1) ที่เป็นข้าราชการ (ยกเว้นข้าราชการทหารและต ารวจ) พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงาน

ของรัฐ และแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวแบบพระราชนิยม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ให้ยืนตรง 
หันหน้าไปทางที่ประทับ ใช้เท้าขวาเป็นหลัก ชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวา ให้ขาไขว้กัน 

- ย่อตัวลง ขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้ยกมือท้ังสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า ใช้มือขวาทับมือซ้าย  
โดยหงายมือซ้ายและคว่ ามือขวาลง 

- ค้อมตัวเล็กน้อย 
- เสร็จแล้วยืนตรง มือแนบข้างล าตัว 
(2) ทีไ่ม่ได้แต่งเครื่องแบบปกติขาว  ให้ใช้วิธีถอนสายบัวแบบสากลนิยม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
- ใหย้ืนตัวตรง  หันหน้าไปทางที่ประทับ ชักเท้าท่ีถนัดไปด้านหลัง ให้ขาไขว้กัน 
- เสร็จแล้วยืนตรง มือแนบข้างล าตัว 
(3) ข้าราชการทหารหรือต ารวจ ซึ่งแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ถวายความเคารพตามระเบียบที่หน่วยต้นสังกัด 

ก าหนด แล้วแต่กรณี 
 

2.2 การเดิน  
 เมื่ออาจารย์ผู้ก ากับแถวให้สัญญาณ ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตลุกขึ้นและถวายความเคารพ  แล้วให้
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยเดินเรียงล าดับ 
ตามเลขที่นั่ง และเดินตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  
จะต้องระวังตัวเรื่องการเดินบนเวที  คือเมื่อก้าวขึ้นสู่เวที  และถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยัง 
ที่ประทับ แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบล าตัวตามสบายไม่แกว่งแขน และก้าวพองามไปยังจุดที่ก าหนดไว้โดยดูดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่อยู่ข้างหน้าตนเสมอ 
 

2.3 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ 
 หลังจากถวายความเคารพ ณ จุดที่ 3 แล้ว ก้าวไปจุดที่ 4 จุดเฉพาะพระพักตร์ ชิดเท้า แล้วดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิตทุกคนจึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
 

 2.4 การเชิญปริญญาบัตร 
 เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตร 
ให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบกับอก ถวายความเคารพก่อนนั่งประจ าที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว้อยู่ในอาการส ารวม 
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2.5 การเตือนด้วยบัตรรหัสสี 
 ในระหว่างการซ้อม ทั้งด้านบนและด้านล่างเวทีจะมีคณาจารย์คอยพิจารณาการปฏิบัติตนของดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิต หากดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเตือนโดยไม่ต้องบอกกล่าวด้วยวาจาอันเป็น
การรบกวนให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตต้องมีอาการชะงักขณะฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จึงเพียงแต่
รับบัตรรหัสสี จากคณาจารย์ แล้วน าไปฝึกซ้อมใหม่ตามจุดที่ก าหนดจนคณาจารย์เห็นว่าถูกต้องจึงคืนบัตรแล้วกลับเข้านั่ง
ประจ าที ่
 
 

จุดที ่  บัตรรหัสสี ข้อความบนบัตร 
 

1 
 

ฟ้า การแต่งกายยังไม่ถูกต้อง โปรดแตง่กายให้ถูกต้อง 

 

3 
 

เหลือง ยังถวายความเคารพไม่ถูกต้อง  โปรดถวายความเคารพให้ถูกต้อง 

 
3 - 4 

 
น้ าตาล 

เป็นจุดเฉพาะพระพักตร์  เมื่อคณบดีอ่านช่ือของท่านจึงก้าวเข้าสู่   จุดที่  3 ถวายความเคารพ  
เข้าสู่จุดที่ 4 ชิดเท้า รับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่านี้ 

 
 

4 
 
 

ชมพ ู การเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบกับอกยังไม่ถูกต้อง  โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยงาม 

5 ขาว 

 

การถอยหลังออกมายังจุด 4 ยังไม่ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องถอยหลังเฉียง
ไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงมองที่ประทับแล้วถวายความเคารพพร้อมกับดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิตในจุดที่ 3 จากนั้นจึงหมุนตัวกลับทางขวา ก้าวเดินลงจากเวทีด้วยอาการ
ส ารวมโดยไม่แกว่งแขน โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่านี้ 
 

 

อนึง่   ครุยปริญญาและเข็มวิทยฐานะ เป็นสิ่งมงคลสูงสุดซึง่ได้รับ 
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราชา บรมนาถบพิตร 
จึงไม่ควรสวมพวงมาลัยตดิดอกไม้เคร่ืองประดับอื่นใด 

ที่ครุยปริญญาหรือบนศีรษะ 
 
 
 
 

 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดุษฎีบณัฑิต มหาบัณฑิต บัณฑติ       
  ทุกท่าน ได้ฝึกซ้อมตามคู่มือนี้ อย่างถูกต้องและสวยงาม เพื่อพิธีพระราชทาน     
  ปริญญาบัตรจักได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน 
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3.  การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อจะได้

ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี ้
 
3.1 ขั้นตอนในวันจันทร์ที่ 7 วันอังคารที ่8 วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
       (เช้า)  เสด็จฯ  เวลา  09.00  น. 

 ชุดที่ 1 
05.00 น. ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
06.00 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
06.20 น.   ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว 
06.40 น.   มหาวิทยาลยัฯ  ที่รับก่อนล าดับแรกเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว

มหาวิทยาลยัฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
07.00 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  น าขบวนแถวเข้าหอประชุมฯ 
07.40 น นั่งประจ าที่  (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่ / เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
11.00 น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 
  
 ชุดที่ 2 
06.20 น. ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
07.20 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
07.40 น.   ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว 
08.00 น.   มหาวิทยาลยัฯ  ที่รับก่อนล าดับแรกเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว

มหาวิทยาลยัฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
08.40 น เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
09.00 น.   เดินแถวเข้าท่ีนั่งประจ าที่ตามล าดบัแถว 
11.00 น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 
  

 

 

3.2 ขั้นตอนในในวันจันทร์ที่ 7 วันอังคารที่ 8 วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
       (บ่าย) เสด็จฯ  เวลา  12.30  น. 

 ชุดที่ 1 
08.30 น. ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
09.30 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
10.30 น.   ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว 
11.00 น มหาวิทยาลยัฯ ท่ีรับก่อนล าดับแรกเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว

มหาวิทยาลยัฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
11.30 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  น าขบวนแถวเข้าหอประชุมฯ 
12.10 น. นั่งประจ าที่  (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
12.30 น.   เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่ / เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
14.30 น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 
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 ชุดที่ 2 
10.20 น. ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
11.20 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
11.40 น.   ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว 
12.00 น.   มหาวิทยาลยัฯ ท่ีรับก่อนล าดับแรกเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 

มหาวิทยาลยัฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
12.10 น. เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
12.30 น. เดินแถวเข้าท่ีนั่งประจ าที่ตามล าดบัแถว 
14.30 น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 
  

 3.3 การเข้านั่งประจ าที่ 
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องเข้าแถวบริเวณที่ก าหนดตามล าดับที่ได้ฝึกซ้อมมาแล้ว  ถ้าไม่เข้าแถว

ตามเวลา ท่ีเรียกรายงานตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
- อาจารย์ผู้ก ากับแถวจะตรวจสอบรายช่ือดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
-    เมื่อได้ก าหนดเวลา อาจารย์ผู้ก ากับแถวเดินน าดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้าหอประชุมราชมงคล  

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต นั่งประจ าที่ตามล าดับที่ได้ฝึกซ้อมมา ห้ามสับเปลี่ยนที่นั ่งด้วยตนเองโดยเด็ดขาด   
ขณะที่น่ังหากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งอาจารย์ผู้ก ากับแถวทันที 

- เมื่อนั่งประจ าที่แล้วให้คอยฟังอาจารย์ที่เรียกช่ือตามแถวที่น่ัง และตรวจสอบว่าท่านนั่งถูกต้องตามล าดับหรือไม่ 
 

3.4  การรับเสด็จ 
- เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน  

เข้าหอประชุมราชมงคลบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพ 
- เมื่อถึงเวลาจะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร อาจารย์ผู้ก ากับแถวจะให้สัญญาณมือดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 

บัณฑิต ทุกคนในแถวลุกขึ้นยืน  และเมื่ออาจารย์ให้สัญญาณมืออีกครั้งหนึ่ง ให้ถวายความเคารพพร้อมกัน  เสร็จแล้ว
เดินเรียงแถวออกทางซ้ายเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

3.5  การเดินขึ้นบนเวที 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือบัณฑิตรายแรก 

- เมื่อคณบดีหรือคณาจารย์เริ่มอ่านค ากราบบังคมทูล  ดุษฎีบัณฑิต   มหาบัณฑิต  หรือบัณฑิตรายแรก     
ขึ้นบนเวที ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 เนื่องจากทุกจุด ตั้งแต่บันไดขาขึ้นจนถึงหน้าพระพักตร์ (ตั้งแต่จุดที่ 1 ถึง 2) จะมี
ระยะห่าง 40 ซม. ดังนั้น การเดินบนเวที ให้ก้าวเพียง 1 ก้าว 

- การถวายความเคารพบนเวที ครั้งที่ 1 เมื่อเดินขึ้นเวที จนถึงจุด 1 ให้ถวายความเคารพ ถ้าเป็นการเคารพ
ด้วยการค านับ เมื่อก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าแล้ว ให้ก้าวเท้าซ้ายมาชิด แล้วโค้งค านับ ถ้าเป็นการเคารพด้วยการถอนสายบัว 
เมื่อก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าแล้ว ให้ชักเท้าซ้ายไปด้านหลัง พร้อมกับย่อตัวทันที เมื่อจะก้าวไปข้างหน้าต่อ ให้ก้าวเท้าซ้าย
ออกไปข้างหน้า โดยที่ไม่ต้องน ามาชิดเท้า 

- การถวายความเคารพบนเวที ครั้งท่ี 2 (จุดที่ 3) เนื่องจากระยะห่างจากจุดที่ 2 ถึง 3 มีระยะ 85 ซม. ดังนั้น 
การเดินให้ก้าวเท้าซ้ายก่อน แล้วจึงก้าวเท้าขวาต่อไปข้างหน้า เมื่อถึงจุดที่ 3 ให้ถวายความเคารพ ถ้าเป็นการเคารพ
ด้วยการค านับ ให้น าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาแล้วโค้งค านับ  ถ้าเป็นการเคารพด้วยการถอนสายบัว  เมื่อก้าวเท้าซ้ายและตามด้วย
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ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้ว ให้ชักเท้าซ้ายไปด้านหลัง พร้อมกับย่อตัว เมื่อจะก้าวไปข้างหน้าต่อ ให้ก้าวเท้าซ้ายออกไป
ข้างหน้า โดยที่ไม่ต้องน ามาชิดเท้า 

- การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จุดที่ 4) เนื่องจากระยะห่างจากจุดที่ 3 ถึง 4 มีระยะห่าง 85 ซม. ดังนั้น 
การเดินใหก้้าวเท้าซ้ายก่อน  แล้วจึงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเหยียบจุดที่ 4 และชิดเท้าด้วยเท้าซ้ายรับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยไม่ต้องเอางาน ถ้าจุดที่ 3 ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัว ให้ก้าวซ้ายมาข้างหน้าเหยียบจุดกึ่งกลางระหว่างจุดที่ 3 
และ 4 จากนั้น ก้าวเท้าขวาเหยียบจุดที่ 4  และชิดเท้าด้วยเท้าซ้าย รับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางาน 

- การถวายความเคารพบนเวที ครั้งที่ 3 (จุดที่ 5) เนื่องจากระยะห่างจากจุดที่ 4 ถึง 5 มีระยะห่าง 190 ซม. 
ดังนั้น การเดินจึงต้องเดินถอยหลัง 3 ก้าว โดยให้ก้าวเท้าขวาก่อน  ตามด้วยเท้าซ้าย และขวาอีก 1 ก้าว โดยให้เท้าขวา
เหยียบจุดที่ 5 และถวายความเคารพ  
 

3.6  การเดินลงจากเวท ี
 -    การเดินลงจากเวที ถ้าจุดที่ 5 เป็นการถวายความเคารพด้วยการค านับ ให้ท าขวาหันแล้วเดินลงจากเวที
ทันที แต่ถ้าจุดที่ 5 เป็นการถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัว โดยขณะถอนสายบัวเท้าซ้ายจะอยู่ด้านหลัง ให้ทิ้ง
น้ าหนักตัวลงที่เท้าซ้าย หมุนตัวไปทางขวา  พร้อมกับการก้าวเท้าขวาน า  แล้วเดินลงจากเวทีทันที โดยให้แขนแนบล าตัว 
ไม่เดินแกว่งแขน 
 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือบัณฑิตรายต่อๆ ไป 
- ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดนิไปตามจุดต่อจากดุษฎีบณัฑิต มหาบัณฑติ บัณฑติ คนหน้า 
- ถึงจุดที่ 3 หันหน้าเข้าสู่ที่ประทับ แล้วถวายความเคารพ 
- พร้อมกับคณบดีอ่านช่ือของตน แล้วก้าวเดินเข้าจุดที่ 4 ชิดเท้า รับพระราชทานปริญญาบัตรถือแนบกับอก 

ถอยหลังเฉียงออกไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรง ตามองที่ประทับ 
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คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  23 

 

 
การกล่าวค าปฏิญาณ และรับพระราชทานพระราโชวาท 

- เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟนที่เตรียมไว้  ดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ  พร้อมกับมือขวาเชิญปริญญาแนบอก 

- ผู้แทนบัณฑิตถวายความเคารพ  เปิดกรวยดอกไม้  ธูปเทียนแพ  กราบบังคมทูล 
 

(ผู้แทนบัณฑิตกล่าวรายเดียว) 
 
 ขอพระราชทานกราบบังคมทลูทราบฝ่าละอองพระบาท  

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส / น าบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ / 
กล่าวค าปฏิญาณว่า 

   
(ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน า  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกรายกล่าวตาม) 
 
 “ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวช่ือ – นามสกุล ตนเอง)………………………………………… .  

ขอกล่าวค าปฏญิาณ / ต่อหน้าพระรัตนตรัย /  
ต่อพระพักตร์ใต้ฝ่าละอองพระบาท /  
ต่อหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลยั / และคณาจารย ์/ 
ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ สถานท่ีนี้ว่า /  

ข้าพระพุทธเจ้า / จักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาต ิ/ ศาสนา / และพระมหากษตัริย ์/  
จักเคารพและปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญ /  
จักบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองด ี/ สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศลีธรรม /  
จักประกอบสมัมาชีพ / ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ /  
จักเคารพนับถือครูอาจารย ์/ และใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากท่าน /  
ในทางที่ชอบด้วยยุติธรรม /  
จักมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิ/  
ยิ่งกว่าผลประโยชนส์่วนตัว /  
จักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ / แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด /  
และจักเทดิทูนเกียรต ิ/ แห่งมหาวิทยาลัย สืบไป” 
  

                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (ผู้แทนบัณฑิตกล่าวรายเดียว) 
 

- เมื่อกล่าวค าปฏิญาณจบ   ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกรายถวายความเคารพพร้อมกัน  ยืนตรง 
รับพระราชทาน พระราโชวาท จบแล้วถวายความเคารพ 

 

 
3.7 การส่งเสด็จ 

- เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
ออกนอกหอประชุมราชมงคลกลับ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกรายยืนตรงถวายความเคารพ 
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- เมื่อเสด็จพระราชด าเนินออกจากหอประชุมราชมงคลแล้ว  ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกรายรอ
จนได้รับสัญญาณ  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จึงทยอยออกจากหอประชุมอย่างมีระเบียบ 
 

4.  ก าหนดการถ่ายภาพหมู่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บณัฑิต (เฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
 
 

 4.1   วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565   (ถ่ายภาพรอบเช้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
จ านวน ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต  

บัณฑิต (ราย) 
เวลา 

 
 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 

339 
401 
545 

1,430 

 

08.00 – 08.20 น. 
08.20 – 08.40 น. 
08.40 – 09.00 น. 
09.00 – 09.30 น. 

 

ส าหรับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565   (รอบบ่าย) 
 
 4.2   วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565   (ถา่ยภาพรอบเช้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
จ านวน มหาบัณฑิต  บัณฑิต 

(ราย) 
เวลา 

 
 

1. วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
 

 

77 
313 

1,613 

 

08.00 – 08.10 น. 
08.10 – 08.30 น. 
08.30 – 09.20 น. 

 

ส าหรับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑติที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565   (รอบบ่าย) 
 
 4.3   วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  (ถ่ายภาพรอบเช้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี จ านวน  บัณฑิต (ราย) เวลา 
 

 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะศิลปศาสตร ์

4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 

 

 

102 
426 
492 
553 

 

 

08.00 – 08.10 น. 
08.10 – 08.30 น. 
08.30 – 08.50 น. 
08.50 – 09.20 น. 

 

ส าหรับ มหาบัณฑิต บัณฑิตที่ฝึกซ้อมใหญ่  วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565    (รอบบ่าย) 
 
  
5.  ล าดับเหตุการณ์ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
       ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลังจากดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  
รายงานตัว ตั้งขบวนแถว  และเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัวแล้ว  กิจกรรมต่าง ๆ  จะเริ่มตามล าดับต่อไปนี้ 
 5.1 อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  คณาจารย์  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะเคลื่อนขบวนสู่หอประชุมราชมงคลอันเป็นสถานท่ีประกอบพิธี 

5.2 บัณฑิตกติติมศักดิ์ ดุษฎีบณัฑติ มหาบัณฑติ บัณฑติ นั่งประจ าทีด่้วยอาการส ารวม 
5.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์  และนักศึกษา ตั้งแถวรอรับเสด็จพระราชด าเนิน 
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5.4   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินถึงหอประชุม
ราชมงคล 

5.5  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และอธิการบดีเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชด าเนิน ผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ  
ถวายพวงมาลัย 

5.6   เสด็จพระราชด าเนินไปยังห้องฉลองพระองค์ครุย 
5.7   เสด็จพระราชด าเนินเข้าสู่หอประชุมราชมงคล ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบ 

แล้วเสด็จประทับพระราชอาสน์ 
5.8  ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลทุกคน  ยืนตรงถวายความเคารพเมื่อเสด็จพระราชด าเนินผ่าน และยืนตรงอยู่

จนกระทั่งเสด็จประทับพระราชอาสน์เรียบร้อยแล้ว 
5.9   ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลถวายความเคารพ แล้วนั่งประจ าที ่
5.10 ผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร 
5.11 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กราบบังคมทูลเบิกอธิการบดี 
5.12  อธิการบดี กราบบังคมทูลสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ 

เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
5.13 คณบดี คณาจารย์ หรือผู้อ านวยการกราบบังคมทูลเบิกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรตามล าดับ 
5.14 อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นเข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
5.15 ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณและบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต         

รับพระราชทานพระราโชวาท ทุกคนยืนตรง  และยืนอยู่จนกระทั่งเสด็จพระราชด าเนินกลับ 
 รอบเช้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

ปริญญาบัตร พระราชทานพระราโชวาท เสร็จแล้วเสด็จพระราชด าเนินลงจากพระราชอาสน์ทรงนมัสการพระพุทธนวราชบพิตร 
แล้วเสด็จไปยังห้องฉลองพระองค์ครุย 

 ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลทุกคนยืนตรงถวายความเคารพเมื่อเสด็จพระราชด าเนินผ่านบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ยังคงอยู่ในหอประชุมราชมงคลจนกว่าจะเสด็จพระราชด าเนินเข้าห้อง
ประทับ แล้วจึงแยกย้ายกันออกจากหอประชุมราชมงคลทางประตูด้านขวาอย่างเป็นระเบียบ  เป็นอันเสร็จพิธี 

 รอบบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ปริญญาบัตร  พระราชทานพระราโชวาท เสร็จแล้ว เสด็จพระราชด าเนินลงจากพระราชอาสน์ทรงนมัสการพระพุทธนวราชบพิตร
แล้วเสด็จไปทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย และเสด็จพระราชด าเนินไปประทับรถยนต์พระที่น่ังเพื่อเสด็จพระราชด าเนินกลับ 

 ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลทุกคนยืนตรงถวายความเคารพเมื่อเสด็จพระราชด าเนินผ่านบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตยังคงอยู่ในหอประชุมราชมงคลจนกว่ารถยนต์พระที่นั่งจะเคลื่อนออกไปพ้น
บริเวณหอประชุมราชมงคล แล้วจึงแยกย้ายกันออกจากหอประชุมราชมงคลทางประตูด้านขวาอย่างเป็นระเบียบ เป็นอันเสร็จพิธี 
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1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้ก ากับแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
 

 
 
 
 

เช้า  06.00 น.  และ  07.20 น. 
- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวและเจ้าหน้าที่รายงานตัวเพ่ือรับเอกสาร ณ บริเวณที่ก าหนด 
- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวเรียกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จัดแถวท่ีตนรับผิดชอบเพ่ือตรวจ 

ความเรียบร้อยของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
บ่าย  9.30 น. และ 11.20 น. 

- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวและเจ้าหน้าที่รายงานตัวเพ่ือรับเอกสาร  ณ  บริเวณที่ก าหนด 
- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวเรียกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จัดแถวท่ีตนรับผิดชอบเพ่ือตรวจ 

ความเรียบร้อยของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
 

 
 ตรวจรายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ผู้มาเข้าแถวรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 

1.1 ตรวจรายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งต้องผ่าน 
การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่เท่าน้ัน 
 1.2 ตรวจยศทางทหาร เช่น ว่าท่ีร้อยตรี ถ้าไม่แต่งชุดปกติขาว (แบบทหาร) ไม่ต้องเขียนแจ้งยศหน้าช่ือ                  
ในบัญชีรายชื่อ 
 1.3 วันซ้อมใหญ่ให้สอบถามการสะกดชื่อ - ช่ือสกุล ของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ให้ถูกต้อง 
 1.4 ตรวจรายชื่อเรียงล าดับในการจัดแถวเดินเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
 

         

 ตรวจเคร่ืองแต่งกายดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
 

 

        2.1   ทรงผม สุภาพ มีสีผมธรรมชาติ และไม่สวมหรือแซมเครื่องประดับ 
        2.2   ใบหน้า แต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดและพราวแพรวสะท้อนแสง 
        2.3   หู ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ 
        2.4   คอ ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด 
        2.5   แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ และเครื่องประดับทุกชนิด 
   เล็บมือสั้นสะอาด มีสีธรรมชาติ  

 ข้อปฏิบัติส าหรับมหาวิทยาลัย 
  ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

1.1  การปฏิบัติของคณาจารย์ 
 



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  27 

 

   2.6   เสื้อ กระโปรง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต หญิง  เป็นไปตามข้อก าหนดการแต่งกายในวันพิธ ี       
        2.7   เสื้อ กางเกง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ชาย  เป็นไปตามข้อก าหนดการแต่งกายในวันพิธี 
  2.8   เข็มขัด ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต หญิงและชาย  สวมเข็มขัดตามระเบียบสวมพอดี  
   ไม่ต่ ากว่าระดับเอว 
  2.9    ถุงน่อง   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต หญิง ต้องสวมถุงน่องสีเนื้อ  (สีผิวตามธรรมชาติ)   
   ไม่มีลวดลาย 
  2.10  ถุงเท้า   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ชาย  ต้องสวมถุงเท้าสีด าให้กระชับพอดี 
  2.11  รองเท้า    ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต หญิง  สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพ  
    ไม่มีลวดลายหรือ เครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
  2.12  รองเท้า   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ชาย  สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพ ไม่มี

ลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่ 
 

ตรวจสิ่งของต้องห้ามและห้ามดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต น าเข้าหอประชุมราชมงคล 
โดยเด็ดขาด 

 
 

  3.1   โทรศัพท์มือถือ   
  3.2   กล้องถ่ายรูป 
  3.3   อาวุธ  นาฬิกา  ก าไล  แหวน   ด้ายสายสิญจน์  สร้อยคอ  ปากกา  ตุ้มหู  เครื่องประดับทุกชนิด ฯลฯ 
  3.4   กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  กระเป๋าเครื่องส าอาง  กระดาษทิชชู  กระดาษซับหน้า 
  3.5   บุหรี่  ลูกอม  หมากฝรั่ง  และของขบเคี้ยวทุกชนิด 
  3.6   เอกสารทุกชนิด 

 
ตรวจสอบดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตพิการ หรือมีโลหะใส่ไว้ (ฝัง) ในร่างกาย   
และใหก้รอกข้อมูล ในแบบฟอร์มที่ก าหนดไวต้ามข้อ 5. ข้อปฏิบติัเกี่ยวกับดุษฎีบัณฑิต  

                           มหาบัณฑิต บัณฑิตพิการ 
 

 

การจัดแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เพ่ือเข้าหอประชุมราชมงคล 
 

  ชุดที่ 1        ชุดที่ 2 
 

         (เช้า)     05.00 น.          06.20 น. -   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
   (บ่าย)      08.30 น. 10.20 น. 
 

   (เช้า)     06.00 น.          07.20 น. -   เตรียมการให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จัดแถว 
   (บ่าย)      09.30 น. 11.20 น.  
  

   (เช้า)       06.20 น.         07.40 น. -   ทุกมหาวิทยาลัยฯ ตั้งขบวนแถว 
   (บ่าย)     10.30 น.         11.40 น. 
 

  (เช้า)       06.40 น.          08.00 น. -   มหาวิทยาลยัฯ ท่ีรับก่อนล าดับแรก เดินมารอบริเวณ  
   (บ่าย)       11.00 น.          12.00 น.        ประติมากรรมดอกบัว มหาวิทยาลัยฯ ถัดมาเดินต่อมาเป็นล าดับ 
  

  (เช้า)      07.00 น.  -   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 3 
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      (บ่าย)    11.30 น.             ผ่านเครื่องตรวจฯ 
 

  (เช้า)                             08.40 น. -   เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุมราชมงคล 
   (บ่าย)                             12.10 น.         

 
การตรวจและก ากับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เมื่อเข้านั่งประจ าท่ีในหอประชุมราชมงคล 
 

        6.1   ตรวจสอบจ านวนและรายช่ือดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ให้ถูกต้อง และรายงานผู้ประสานงาน สวท. 
โดยเร็ว 

 6.2   ขณะนั่งในหอประชุมราชมงคล  ดุษฎีบัณฑิต  มหาบณัฑติ  บัณฑิต และคณาจารย์นั่งในท่าส ารวมเรยีบร้อย  
ไม่หลับ ไม่นั่งไขว่ห้าง  และไมลุ่กจากท่ีนั่ง จนกว่าจะเสร็จพิธี 

 6.3    เมื่อเสร็จพิธีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินพ้นจากบริเวณหอประชุมราชมงคลแล้ว  ให้คณาจารย์ผู้ก ากับแถวควบคุมดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
ให้ออกจากหอประชุมราชมงคลอย่างเป็นระเบียบ 

 

 
 
 

 1.2.1 รับรายงานตัว  -  ลงนามรายงานตัว 
1.2.2 แจ้งจ านวนรายชื่อให้กรรมการฝึกซ้อม  อาจารย์ผู้ก ากับแถวและผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ 
1.2.3 ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ  รายงานจ านวนรายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ให้ผู้ประสานงาน 

สวท. ทราบรวม 2 ครั้งคือ 
  1.2.3.1 เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานตัวฝึกซ้อมใหญ่ ประมาณ 1 ช่ัวโมงเพื่อจัดปรับรายช่ือ ปรับแผนผัง 
ที่น่ัง  ปรับการจัดล าดับปริญญาบัตร  เพื่อเตรียมการให้ทันในวันพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  หอประชุมราชมงคล 
  1.2.3.2 เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานตัวในวันพระราชทานปริญญาบัตร และเมื่อเข้านั่งประจ าที่ ณ หอประชุม
ราชมงคล  เพื่อจัดปรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตามจ านวนและรายช่ือดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจริง 
 

 
 
 
 

 1.3.1 ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดจากคู่มือและวดีทีัศน์การฝึกซ้อม 
 1.3.2 ทดลองปฏิบัติเพื่อน าไปฝึกซ้อมให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
 1.3.3 ฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต   บัณฑิต   ให้ทราบขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างละเอียด  โดยเฉพาะ
การเดิน การถวายความเคารพ การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ การเชิญปริญญาบัตร 
 1.3.4 ฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ เข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม ซึ่งเมื่อรับ
พระราชทานปริญญาบัตรแล้วจะไม่กลับเข้านั่งประจ าที่ เดิม  แต่จะเดินไปนั่งที่หลืบด้านซ้ายที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอเข้ารับ
พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 
 1.3.5 ฝึกซ้อมผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่จะกล่าวน าค าปฏิญาณ 
 1.3.6 การเดินเข้านั่งและเดินออกจากหอประชุมราชมงคล  สัญญาณต่างๆ การปรบมือ  และการส ารวมขณะ
อยูใ่นพิธี 
 1.3.7 ตรวจสอบรายช่ือและจ านวนบัณฑิตในความดูแล  รายงานผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ 

ขั้นตอนที่ 6 

1.2  การรับรายงานตัว 
 

1.3  การฝึกซ้อม 
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 1.3.8 แจ้งช่ือ – ช่ือสกุลดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตพิการ  สาเหตุความพิการ  อุปกรณ์ช่วยส่วนพิการ  
รายงานราชองครักษ์  เพื่อให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกตามควร 
 1.3.9 ตรงต่อเวลา  ท าตนเป็นตัวอย่างในทุกโอกาส  โดยเฉพาะขณะอยู่ในหอประชุมราชมงคล 
 1.3.10 วันซ้อมใหญ่  คณาจารย์แต่งกายสวมครุยปริญญา 

 

 
 

 
 

1.4.1   การจัดแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
- ขณะเริ่มออกเดิน จัดเป็นแถวตอนเรียงสี่ อาจารย์ผู้ก ากับแถวอยู่ด้านซ้ายและขวาของแถวระดับเดียวกับ

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตรายแรก ช่องว่างระหว่างแถวประมาณ 1.00 เมตร 
- ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะ  เดินเรียงเดี่ยวตามบัญชีรายชื่อและแผนผังที่น่ัง 

1.4.2 เมื่อเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
 เข้านั่งประจ าที่อาจารย์ผู้ก ากับแถวของตนทางด้านซ้ายและด้านขวา 
1.4.3 การก าหนดแถวท่ีนั่ง 

 ก าหนดหมายเลขประจ าแถวท่ี 1 เป็นแถวแรกเรียงตามล าดับ 2, 3……ไปจนถึงแถวสุดท้าย  แต่ละแถว
ก าหนดใหดุ้ษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตนั่ง 26 ราย ยกเว้น แถวที่ 1 ก าหนดให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต นั่ง 24 
ราย 
              1.4.4 เมื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้าหอประชุมราชมงคลแล้วอาจารย์ผู้ก ากับแถวต้อง 

- ตรวจสอบรายช่ือของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต หลังจากเข้าในแถวที่นั่งให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

- รายงานผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทบทวนจ านวนรายช่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 
1.4.5 ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ ต้องรายงาน 

 - จ านวนรายชื่อที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดให้ผู้ประสานงาน  สวท. ทราบ  เพื่อจัดปรับจ านวนตัวเลขใน   
ค ากราบบังคมทูลรายงาน  และจัดปรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตรงกับจ านวนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 

การจัดล าดับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้จัดล าดับดังต่อไปนี้ 
1. ดุษฎีบัณฑิต 
2. มหาบัณฑิต 
3. บัณฑิต 
4. บัณฑิตที่รับราชการทหาร ต ารวจ  และว่าท่ีร้อยตรี 
5. บัณฑิตมีครรภ์ 
6. บัณฑิตบกพร่องทางร่างกาย 
7. บัณฑิตรับเหรียญเกียรตินิยม 
 
 

 

1.4  ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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2. ขั้นตอนการเดินแถวเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
 2.1 วันจันทร์ที ่7 วันอังคารที ่8 วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 (เช้า และบ่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
           

            
 
             แถวท่ี 1 

 
 
 
 
แถวท่ี 2-40 

 
 
 
 

แถวท่ี 46-50 

                            
 
 
 
                       
                         
 

 
       แถวท่ี 1-40 

 
 
 
 

แถวท่ี 41-45 
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 แถวท่ี 46-50  

 

แถวท่ี 1-40 แถวท่ี 2-40 แถวท่ี 41-45 
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 .  . . . 
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เวทีหอประชุมราชมงคล 

ที่นั่งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จ านวน 50 แถว 
แถวที่ 1  จ านวน 24 ที่นั่ง (ด้านซ้าย 11 ที่นั่ง ด้านขวา 13 ที่นั่ง) 
แถวที่ 2 – 40  แถวละ 26 ที่นั่ง (ด้านซ้าย 13 ที่นั่ง ด้านขวา 13 ที่นั่ง) 
แถวที่ 41 – 45  แถวละ 26 ที่นั่ง (ห้องกระจกด้านขวา) 
แถวที่ 46 – 50  แถวละ 26 ที่นั่ง (ห้องกระจกด้านซา้ย) 
 
 
 
 
 

ประตูด้านซ้าย ประตูด้านขวา
ขวา 

จุดตรวจ (1) จุดตรวจ (2) 

จุดตรวจ (1) 

ชุดที่ 1 

ชุดที่ 2 

จุดตรวจ (2) 
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(เข้าแถวตอนลักษณะนี้เรียงต่อ ๆ  ไปตามล าดับของแต่ละคณะในแต่ละมหาวิทยาลัยฯ  การเดินเข้าจุดตรวจ  ให้เดินเข้าทีละแถว) 
2.1.1 ให้มหาวิทยาลัยฯ  จัดแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  ดังนี้  
 ชุดที่ 1 
 1) แถวที่ 1 ซ้ายมือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 13 - 3  
     และแถวที่ 1 - 40 ขวามือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 14 - 26 
 2) แถวที่ 2 - 40 ซ้ายมือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 13 - 1  
 3) แถวที่ 41 - 45 ขวามือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 26 – 1 
 4) แถวที ่46 - 50 ซ้ายมือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 26 – 1 
 
 ชุดที่ 2 

1) แถวที่ 1 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 3 - 26  
2) แถวที่  2 – 40 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 1 - 26 

 3)   แถวที่ 41 - 50 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 26 - 1  
  
2.1.2 การเดินเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
 ชุดที่ 1  
 ให้แถวที่  1  และแถวที่  2  ซ้ายมือเข้าสู่จุดตรวจ  (1) และเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูด้านซ้าย  

เพื่อนั่งตามล าดับแถวให้ถูกต้อง  ในขณะเดียวกัน  ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ในแถวที่ 1 และแถวที่ 2 ขวามือ  
เข้าสู่จุดตรวจที่  (2)  และเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูด้านขวาเพื่อนั่งตามล าดับ  เช่นกัน  ส าหรับแถวที่ 3 และ
แถวต่อๆ ไป ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแถวที่ 1 และแถวที่  2 

 แถวที่ 41 – 45 (ห้องกระจกด้านขวา) ให้เดินเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูห้องกระจกด้านขวา  
 แถวที่ 46 – 50 (ห้องกระจกด้านซ้าย) ให้เดินเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูห้องกระจกด้านซ้าย  
 
 ชุดที่ 2 
 เมื่อบัณฑิตชุดที่ 1 แถวที่ 1 เดินออกจากแถวที่นั่ง เพื่อขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ ดุษฎีบัณฑิต 

มหาบัณฑิต บัณฑิตแถวที่ 1 ของชุดที่ 2 เดินเข้าสู่จุดตรวจที่ (2)  เข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูขวา เดินเข้าแถวที่
นั่งในแถวที่ 1 ทางด้านขวามือ ส าหรับแถวที่ 2, 3 และแถวต่อๆ ไป ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแถวที่ 1 และแถวที่ 2  

 แถวที่ 41 – 45 (ห้องกระจกด้านขวา) ให้เดินเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูห้องกระจกด้านขวา  
 แถวที่ 46 – 50 (ห้องกระจกด้านซ้าย) ให้เดินเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูห้องกระจกด้านซ้าย  
 
2.1.3 คณาจารย์ผู้ก ากับแถวควบคุมการเข้านั่งประจ าที่ของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ให้ถูกต้อง 
2.1.4  การน าแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของคณาจารย์ผู้ก ากับแถว 
 คณาจารย์ผู้ก ากับแถวที่น่ังประจ าแถวทาง ด้านซ้าย 
1)  เมื่อเริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้คณาจารย์ผู้ก ากับแถวที่นั่งประจ าแถวทางด้านซ้ายของดุษฎีบัณฑิต 

มหาบัณฑิต บัณฑิต ลุกข้ึนยืนตรง ถวายความเคารพ โค้งค านับ  
2.และให้สัญญาณ โดยยื่นมือขวา (หงายมือ) เป็นสัญญาณให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้น

พร้อมกัน และคว่ ามือ ลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวถวายความเคารพพร้อมกัน  

ชุดที่ 1 

ชุดที่ 2 
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3.จากนั้นอาจารย์ผู้ก ากับแถวน าดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เดินออกจากแถวที่นั่งไปส่งยังบันไดเวที  แล้ว
เดินกลับไปนั่งประจ าแถวที่เดิม แถวต่อๆ ไป ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่น าแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
บัณฑิต เพื่อข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ทั้งชุดแรก และชุดที่ 2)  

 คณาจารย์ผู้ก ากับแถวที่น่ังประจ าแถวทางด้านขวา 
คณาจารย์ผู้ก ากับแถวที่นั่งประจ าแถวทางด้านขวาของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เมื่อดุษฎีบัณฑิต 

มหาบัณฑิต บัณฑิต ในแถวของตนเดินออกจากแถวท่ีนั่ง เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้อาจารย์ผู้ก ากับแถวเดินไป
รอรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ในแถวของตนยังบริเวณประตูทางออกด้านขวาของหอประชุมราชมงคล น าบัณฑิตไป
นั่งประจ าแถว ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียงตามล าดับที่นั่งเหมือนเดิม แถวต่อๆ ไป ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน (ส าหรับ
คณาจารย์ผู้ก ากับแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ชุดแรกเท่านั้น) 

 3)  ส าหรับคณาจารย์ผู้ก ากับแถวชุดที่ 2 ที่น าแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เดินเข้าสู่หอประชุมราช
มงคล เมื่อถึงแถวที่น่ังให้คณาจารย์ผู้ก ากับแถวนั่งประจ าที่ทางด้านขวาของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และรอรับดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว กลับเข้าแถวที่นั่งเดิม แถวต่อๆ ไปให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
กับแถวท่ี 1 
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3.  จ านวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และผู้เข้ารับ  
       พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม คร้ังท่ี 34 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

มหาวิทยาลยั 
จ านวน 
บัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ 

 

จ านวน 
ดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต 

บัณฑิต 
 

 

จ านวนผู้เข้ารับพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินยิม 

 มา ไม่มา  พิการ 
เหรียญทอง เหรียญเงิน 

วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565    
13 

 
2,731 

 
10 

 
   

เช้า 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

รวม 13 2,731 10     
บ่าย 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 
8 
 

2,715 
 

4 
 
 

4 
 
 

   

รวม 8 2,665 4 4    
รวมเช้าและบ่าย 21 5,456 14 4    

วันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2565  
6 

 
    2,681 

 
7 
 

 
10 
 

   

เช้า 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รวม 6 2,681 7 10    

บ่าย 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
 
   

 
 
 

       664 
2,003 

2 
3 
 

3 
3 
 
 

   

รวม  - 2,667 5 6    
รวมเช้าละบ่าย 6 5,348 12 16    

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  
2 

 
2,697 

 

 
5 
 

4   
 
 
 

เช้า 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 รวม 2 2,697 5 4    

บ่าย 
 

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
 
 
 

3 
 

       946 
     1,573 

3 
5 

2 
6 
 
 

 
 

 
 

 
 

รวม 3 2,519 8 8    
รวมเช้าและบ่าย 5 5,216 13 12    

วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565      
9 

 
2,633 

 
5 

 
6 

   
เช้า 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

รวม 9 3,142 5 6    
บ่าย 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
4 

  295 
2,355 

2 
8 

2 
8 

   

รวม 4 2,650 10 10    
รวมเช้าและบ่าย  5,283 15 16    

รวมท้ังสิ้น 45 21,293 54 48    
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4.   แผนฉุกเฉินกรณีฝนตก 
  แผนฉุกเฉินกรณีฝนตกอันเป็นเหตุไม่สามารถตั้งขบวนแถวตามปกติได้  ให้อาจารย์ก ากับแถวเคล่ือนย้าย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต
และบัณฑิตมาต้ังขบวนแถวในเต็นท์ด้านหน้าหอประชุมราชมงคล ด้านซ้ายและด้านขวา ดังน้ี 
 
 
           วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565  (รอบเช้า) 
           ด้านซ้าย     ด้านขวา 
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก         
     
  
           วันจันทร์ที ่7 มีนาคม 2565  (รอบบ่าย) 
           ด้านซ้าย         ดา้นขวา 
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
             
 
 
 
 
            
            วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  (รอบเช้า) 
            ดา้นซ้าย       ด้านขวา 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        
                       
           วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  (รอบบ่าย) 
           ด้านซ้าย  ด้านขวา 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
  - วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 
  - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  - คณะบริหารธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

เวที 
วที 

เวที 
วที 

เวที 

เวที 
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         วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  (รอบเชา้) 
         ด้านซ้าย  ด้านขวา 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 - คณะเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์ 
 - คณะศิลปศาสตร์ 
 - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
   
 

 เวที 

วที 

 
 
  

 
            วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  (รอบเช้า) 
            ดา้นซ้าย       ด้านขวา 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            
 
        
          วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  (รอบเช้า) 
           ด้านซ้าย       ด้านขวา 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
           
          
            วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  (รอบบ่าย) 
            ด้านซ้าย      ด้านขวา            
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตัน์โกสินทร์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
 

เวที 
วที 

เวที 
วที 

เวที 
วที 
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5.  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีบัณฑติ มหาบัณฑิตและบัณฑิตพิการ 
      ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีกระแสรับสั่งให้          
ราชองครักษ์ตรวจสอบดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตพิการ  เพื่อให้โอกาส  ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลืออ านวย     
ความสะดวกตามสมควร 
  ทั้งนี้  ราชองครักษ์จะต้องรายงานไปยังส านักพระราชวังเพื่อทราบก่อนเสด็จ  ประมาณ  1  ช่ัวโมง 
  จึงขอความร่วมมือผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ  กรอกข้อมูล (ตัวบรรจง) ในวันฝึกซ้อมใหญเ่พื่อแจ้ง 
ราชองครักษ์  ต่อไป   
 

แถวท่ี ล าดับ ชื่อ - สกุล 
สาเหตุ 

ความพิการ 
อุปกรณ์ใช้ช่วย

ส่วนพิการ 
ไม่ใช้ 

อุปกรณ์ช่วย 
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                                                  ผู้จัดท า 
 
 
 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัชติพงศ์ อูทอง ที่ปรึกษา 
    ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
2.  นางล าพึง อาษาพร ผู้รวบรวมข้อมูล 
3.  นางสาวทราย สุดเรี่ยวแรง ผู้รวบรวมข้อมูล 
4.  นางสาววิภาพร เกษม จัดท าอาร์ตเวิร์ค 
5.  นางสุกัญญา กระต่ายแก้ว  ผู้จัดท าภาพผังการเดินเข้ารับ 
   พระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 
 

 ขอขอบคุณ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   อนุเคราะหร์ูปภาพตัวอย่างการแตง่กายของมหาบัณฑิต และบณัฑิต 
     
     
 

 
     
     
 
 
 
  
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี



 

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่  34 ประจ าปีการศกึษา  2562 |  49 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
คณาจารย์ผู้ก ากับแถว ต้องรายงานจ านวนและรายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  
ต่อผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ  โดยเร็วที่สุด 
รายงานเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 ระหว่างตั้งขบวนแถว 
 ช่วงที่ 2 เมื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้านั่งในหอประชุมราชมงคลเรียบร้อยแล้ว 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ไม่ผ่าน 
การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ไม่อนุญาตให้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 1. โทรศัพท์มือถือ   
 2. กล้องถ่ายรูป 
 3. อาวุธ นาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ สร้อยคอ ปากกา ตุ้มหู   
  เครื่องประดับทุกชนิด ฯลฯ 
 4. กระเป๋าสตางค์  เศษสตางค์  กระเป๋าเครื่องส าอาง  กระดาษทิชชู กระดาษซับหน้า 
 5. บุหรี่  ลูกอม  หมากฝรั่ง  และของขบเค้ียวทุกชนิด 
 6. เอกสารทุกชนิด 

 
บัณฑิตที่น าสิง่ของดงักล่าวติดตัวมา หน่วยรักษาความปลอดภัย 

จะไม่อนญุาตให้น าเข้าหอประชุมราชมงคล 

ข้อควรปฏิบัต ิ
 

ห้ามน าสิ่งของต่อไปนี้เข้าหอประชุมราชมงคลเด็ดขาด 
 

การรายงาน 
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