
คู่มือ 
การเข้ารบัปรญิญาบตัรราชมงคล 
ครั้งที่ ๓๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔

               ฉบับปรับปรุง    







 





สารบัญ 

 หน้า 
 
 
การจัดล าดับมหาวทิยาลยัเพื่อเขา้รับปริญญาบัตร ครั้งที ่36 ประจ าปีการศึกษา 2564 1 

ประมาณการเวลาในพิธีมอบปริญญาบัตร 6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 5   
 
ข้อแนะน าส าหรบัดุษฎีบัณฑติ มหาบณัฑิต บัณฑิตในการเขา้รับปริญญาบัตร 12 
 

การเตรยีมความพร้อมของดุษฎบีัณฑติ มหาบณัฑิต บัณฑติในการเขา้รับปรญิญาบัตร 13 
1. การแต่งกายของดุษฎบีัณฑิต มหาบัณฑติ บัณฑิต 13 
2. ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารับปริญญาบัตร 20  
 2.1  การท าความเคารพ    20 
 2.2  การเดิน   20 
 2.3  การเข้ารับปริญญาบัตร 20 
 2.4  การเชิญปริญญาบัตร  20 
 2.5  การเตือนด้วยบัตรรหัสสี 21 
3. การเข้ารับปริญญาบัตร 21 
 3.1  ขั้นตอนในวัน วันพุธที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  (เช้า) 22 
 3.2  ขั้นตอนในวันอังคารที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2566 วันพธุที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  (บ่าย) 22 
 3.3  การเข้านั่งประจ าที่  22 
 3.4  การรับผู้แทนพระองค์ 22 
 3.5  การเดินขึ้นบนเวท ี 22 
 3.6  การเดินลงเวที 23 
       - ผังการเดินเข้ารับปริญญาบัตร พธิีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 24 
       - การกล่าวค าปฏิญาณ และรับโอวาท 25 
 3.7  การส่งผู้แทนพระองค์ 25 
4. ก าหนดการถ่ายภาพหมู่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต (เฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 26 
5. ล าดับเหตุการณ์ในวันพธิีมอบนปริญญาบัตร 26 
 

ข้อปฏบิัติส าหรับมหาวทิยาลยัฯ ในการเข้ารบัปรญิญาบตัร 28 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้ก ากับแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 28 
2. ขั้นตอนการเดินแถวเข้าสู่หอประชุม 32 
3. จ านวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดษุฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับปริญญาบัตร 39 
4. แผนฉุกเฉินกรณีฝนตก 40 
5. ข้อปฏิบัติเกีย่วกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตบกพร่องทางร่างกาย 42



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  1 

 

  
รอบบ่าย  

ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต 
บัณฑติ 

จุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  2,703  
                  

 วันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 (บ่าย) 
08.30 น.  ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
09.30 น.   รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
10.10 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
10.50 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
11.20 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
12.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
13.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 439  จุดรายงานตัว ณ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 282  จุดรายงานตัว ณ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 284  จุดรายงานตัว ณ  คณะศลิปกรรมศาสตร ์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 130  จุดรายงานตัว ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
- คณะพยาบาลศาสตร ์ 65  จุดรายงานตัว ณ คณะพยาบาลศาสตร ์
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1,503  จุดรายงานตัว ณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
    

รวม   2,703    
    
    
    
    
    

      

      

     

           

 

การจัดล าดับมหาวทิยาลยัเพื่อเขา้รับปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 36  ประจ าปีการศึกษา 2564 

(แยกเป็น 4 วัน 7 รอบ) 
 

จ านวน ดุษฎบีัณฑิต มหาบณัฑิตและบัณฑิตทัง้สิ้น   18,500 ราย 

  

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566   

 

จ านวนบณัฑิต 2,703 ราย    
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วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 

  

 
จ านวนบณัฑิต 5,186 ราย    

รอบเช้า 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต 

บัณฑิต 
จุดรายงานตวั 

 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  2,677 จุดรายงานตวั ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันเสาร์ท่ี 25  กุมภาพันธ์  2566   (เช้า) 
05.30 น.  ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)   
06.30 น.   รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
07.10 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
07.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
07.50 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
08.20 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
10.40 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร ์ 7 
 

- วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 328 
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 411 
 

- คณะบริหารธรุกจิ 1,166 
 

- คณะศลิปศาสตร ์ 64 
 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 201  
- คณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 81  
- คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 154  
- วิทยาลัยเพาะช่าง 221  
- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 26  

- วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ 18  
   

รวม  2,677 
    

 
  

  รอบบ่าย   มหาบัณฑิต บณัฑิต จุดรายงานตวั 
 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  2,509 จุดรายงานตัว ณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ วันเสาร์ท่ี 25  กุมภาพันธ์  2566   (บ่าย) 
08.30 น.  ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
09.30 น.   รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
10.10 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
10.50 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
11.20 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
12.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
13.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอ 18   
- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 61   
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 252   
- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 304   
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 503   

- คณะศิลปศาสตร ์ 514   
- คณะบริหารธุรกิจ 857   
    

รวม  2,509  
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วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 

 

 

  
รอบเช้า  

ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต 
บัณฑิต 

จุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  2,704  
                  

 วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 (เช้า) 
05.30 น.  ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)   
06.30 น.   รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
07.10 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
07.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
07.50 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
08.20 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
10.40 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะศิลปศาสตร ์ 567  จุดรายงานตัว ณ  คณะศลิปศาสตร ์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 301  จุดรายงานตัว ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะการแพทย์บูรณาการ 85  จุดรายงานตัว ณ  คณะการแพทย์บูรณาการ คลองหก 
- คณะบริหารธรุกิจ 1,751  จุดรายงานตัว ณ  คณะบริหารธรุกจิ 
    

รวม   2,704    
    
    
    
    
    
           

 

  
รอบบ่าย  

ดุษฎีบัณฑิต มหาบณัฑิต 
บัณฑิต 

จุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  1,796 จุดรายงานตัว ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 (บ่าย) 
08.30 น.  ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
09.30 น.   รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
10.10 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
10.50 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
11.20 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
12.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
13.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ 117   
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 263   
- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 67   
- คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 41   
- ส านักวิชาวศิวกรรมศาสตรแ์ละนวตักรรม 105   
- สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 49   
- คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 547   
- คณะศิลปศาสตร ์ 53   
- คณะเทคโนโลยีสังคม 285   
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 222   
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 47   

    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  947  

                  
 

- คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 509  จุดรายงานตัว ณ  คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 438  จุดรายงานตัว ณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

    
รวม   2,743    

           

 

 

 

จ านวนบณัฑิต 5,447 ราย    
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วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  

 
 

จ านวนบณัฑิต 5,164 ราย    

รอบเช้า มหาบัณฑิต บณัฑิต จุดรายงานตวั 
 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2,483 จุดรายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันจันทร์ท่ี 27  กุมภาพันธ์  2566   (เช้า) 
05.30 น.  ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)   
06.30 น.   รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
07.10 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
07.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
07.50 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
08.20 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
10.40 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  409 
 

 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 253 
 

- คณะศิลปศาสตร ์ 188 
 

- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 106 
 

- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 93 
 

- คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 68 
 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 67 
 

- คณะบริหารธุรกิจ 1,299 
 

  
 

รวม  2,483 
   

   
   
    

 

  รอบบ่าย   มหาบัณฑิต บณัฑิต จุดรายงานตวั 
 

วันฝึกซ้อมใหญ่และก าหนดการ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  488 จุดรายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันจันทร์ท่ี 27  กุมภาพันธ์  2566   (บ่าย) 
08.30 น.  ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
09.30 น.   รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
10.10 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
10.30 น.    เคลื่อนขบวนแถวมารอบริเวณ 
               ประติมากรรมดอกบัว 
10.50 น.   ผู้บริหารน าขบวนแถว 
                เข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
11.20 น.   นั่งประจ าที่ 
                (เตรียมพร้อมรอการฝึกซ้อม) 
12.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อม 
13.30 น.   เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
                (โดยประมาณ) 
บัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง 

- คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 488   
    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู  2,193 จุดรายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  22   
- คณะศิลปศาสตร ์ 97   
- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 191   
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 476   
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 128   
- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 169   
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,110   
    

รวม  2,681  
    
    

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  5 

 

ประมาณการเวลาพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (เชา้) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาที ชม. นาที 

 
 
 
 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,703 ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
 
 

 

10.50 
 

11.20 
 

30 นาที 

08.30 น.   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.10 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
10.30 น.  มทร.ธัญบุร ีเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
10.50 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
11.20 น.  น่ังประจ ำท่ี (ตรวจสอบรำยชื่อและจ ำนวน) 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงหอประชุมราชมงคล  
ไปยังห้องรับรอง สวมครุย 
เดินออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล 
จุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพิตร (กราบ) 
แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 
 

12.00 12.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงานเบิกอธิการบดี มทร.ธัญบุร ี
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงานเบิก ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักด์ิ 12 ราย 
 

12.01 12.02 1 นาที 

 

 

     
     
     
 
 

1 ชม. 

 
32 นาท ี

คณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.ธัญบุรี  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์   
จ านวน 2,703 ราย เข้ารับปริญญาบัตร 
 

12.02 13.32 
1 ชม. 

30 นาที 

 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  7 
เหรียญเงิน   7 

13.32 13.33 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาท และเดินไปยังห้องรับรอง 
 

13.33 
13.34 

13.34 1 นาที 
1 นาที 

   

2 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 35 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  (บา่ย) 

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  6 

 

 
ประมาณการเวลาพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 (เชา้) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิน้สุด ใช้เวลา 30 คน : นาที ชม. นาที 

 
 
 
 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,677 ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
 

7.50 8.20 30 นาที 

05.30 น.   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
06.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
07.10 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
07.30 น.  มทร.รัตนโกสินทร์ เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
07.50 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
08.20 น.  น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงหอประชุมราชมงคล  
ไปยังห้องรับรอง สวมครุย 
เดินออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล 
จุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพิตร (กราบ) 
แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 
 

9.00 9.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร ์กล่าวรายงานเบิกอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร ์
อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวรายงานเบิก ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักด์ิ 2 ราย 
 

9.01 9.02 1 นาที  
 

1 นาที 

คณบดี คณาจารย ์และคณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.
รัตนโกสินทร์  จ านวน 2,677 ราย เข้ารับปริญญาบัตร 

9.02 10.31 
1 ชม. 

29 นาที 
 

 
 
 

     

   1 ชม. 
     
     

 

 
30 นาที 

 
 

 

 

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับ                    
เหรียญเกียรตินิยม 
 

เหรียญทอง  10 
เหรียญเงิน   9   

10.31 10.32 1 นาที 
  

 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาท และเดินไปยังห้องรับรอง 
 

10.32 
10.33 

10.33 
10.34 

1 นาที 
1 นาที 

 

  
2 นาที 

เริ่มและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 34 นาท ี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  (เช้า) 

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  7 

 

ประมาณการเวลาพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 (บ่าย) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาที ชม. นาที 

 
 
 
 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว  มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,509 ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
 

 
 

10.50 

 
 

11.20 

 
 

30 นาที 

08.30 น.   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.10 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
10.30 น.  มทร.กรุงเทพ เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
10.50 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
11.20 น.  น่ังประจ ำท่ี (ตรวจสอบรำยชื่อและจ ำนวน) 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากห้องรับรองเข้าภายใน
หอประชุมราชมงคล 
จุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพิตร (กราบ) 
แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 
 

12.00 12.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.กรุงเทพ กล่าวรายงานเบิกอธิการบดี มทร.กรุงเทพ 
อธิการบดี มทร.กรุงเทพ กล่าวรายงานเบิก ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักด์ิ 5 ราย 
 

12.01 12.02 1 นาที  
  

1 นาที 

คณบดี คณาจารย ์และคณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.กรุง
เทพ  จ านวน 2,509 ราย เข้ารับปริญญาบัตร 

12.02 13.25 
1 ชม. 

23 นาที 
 

     
     
    1 ชม. 

 
 

24 นาที อธิการบดี มทร.กรุงเทพ  กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม      เหรียญทอง   8 
                                                                 เหรียญเงิน  8 
 

13.25 13.26 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาท และเดินไปยังห้องรับรอง 
 

13.26 
13.27 

13.27 
13.28 

1 นาที 
1 นาที 
 

  
 

2 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 28 นาท ี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  (บา่ย) 

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  8 

 

ประมาณการเวลาพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 (เชา้) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาที ชม. นาที 

 
 
 
 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,704 ราย  เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
 

7.50 8.20 30 นาที 

05.30 น.   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
06.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
07.10 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
07.30 น.  มทร.ธัญบุรี เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
07.50 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
08.20 น.  น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงหอประชุมราชมงคล  
ไปยังห้องรับรอง สวมครุย 
เดินออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล 
จุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพิตร (กราบ) 
แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 
 

9.00 9.01 1 นาที  

 

1 นาที 

คณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.ธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะการแพทย์บูรณาการ และคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2,704 
ราย เข้ารับปริญญาบัตร 

9.01 10.31 
1 ชม. 

30 นาที 
 

 
 
 

1 ชม.     
     
     

 

 
31 นาที 

 
 

 
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม 
 
 

เหรียญทอง  4 
เหรียญเงิน   5  10.31 10.32 1 นาที 

  
 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาท และเดินไปยังห้องรับรอง 
 

10.32 
10.33 

10.33 
10.34 

1 นาที 
1 นาที 

 

  
 

2 นาที 

 เริ่มและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา 1 ชม. 34 นาท ี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566  (เช้า) 

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  9 

 

ประมาณการเวลาพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 (บ่าย) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาที ชม. นาที 

 
 
 
 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต   
2,743 ราย เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
 

10.50 11.20 30 นาที 

08.30 น.   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.10 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
10.30 น.  มทร.ธัญบุร ีเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
            มทร.ตะวันออก เดินต่อมาเป็นล าดับ 
10.50 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
11.20 น.  น่ังประจ ำท่ี (ตรวจสอบรำยชื่อและจ ำนวน) 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากห้องรับรองเข้าภายใน 
หอประชุมราชมงคล 
จุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพิตร (กราบ) 
แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 

12.00 12.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.ตะวันออก กล่าวรายงานเบิกอธิการบดี มทร.ตะวันออก 
อธิการบดี มทร.ตะวันออก กล่าวรายงานเบิก ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักด์ิ 7 ราย 
 

12.01 12.03 1 นาที 

 

      
     
   1 ชม. 

 
 
 
 คณบดี คณาจารย ์และคณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.ตะวันออก  

จ านวน 1,796 ราย เข้ารับปริญญาบัตร 
12.03 13.02 59 นาที 

อธิการบดี มทร.ตะวันออก  กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม     เหรียญทอง  12 
                                                                   เหรียญเงิน 13 
 

13.02 13.04 1 นาที   
 
 
    

 
 
 

33 นาที 
คณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.ธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 947 ราย เข้ารับปริญญาบัตร 

13.04 13.35 31 นาที 

 

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม          เหรียญทอง   2 
                                                                                                        เหรียญเงิน    2 

 

  

13.04 
 

13.34 
 

1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาท และเดินไปยังห้องรับรอง 
 

13.34 
13.35 

13.35 
13.36 

1 นาที 
1 นาที 
 

  
 

2 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 36 นาท ี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566  (บา่ย) 

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  10 

 

ประมาณการเวลาพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 (เช้า) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิ้นสุด ใช้เวลา 30 คน : นาที ชม. นาที 

 
 
 
 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ น าขบวนแถว มหาบัณฑิต บัณฑิต  2,483 ราย  
เข้าสู่หอประชุมนั่งประจ าที่ 
 

7.50 8.20 30 นาที 

05.30 น.   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
06.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
07.10 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
07.30 น.  มทร.พระนคร เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
07.50 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
08.20 น.  น่ังประจ าท่ี (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
 

 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงหอประชุมราชมงคล  
ไปยังห้องรับรอง สวมครุย 
เดินออกจากห้องรับรองเข้าภายในหอประชุมราชมงคล 
จุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพิตร (กราบ) 
แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 
 

9.00 9.01 1 นาที  

 

1 นาที 

นายกสภา มทร.พระนคร กล่าวรายงานเบิกอธิการบดี มทร.พระนคร 
อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวรายงานเบิก คณบดี คณาจารย์ และคณบดี คณาจารย์ กล่าว
รายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.พระนคร  จ านวน 2,483 ราย เข้ารับปริญญาบัตร 
 

9.01 10.23 
1 ชม. 

22 นาที 
 

 
 
 

1 ชม. 
 

     
     
     

 
 

23 นาที 
 
 

 

อธิการบดี มทร.พระนคร  กราบบังคมทลูเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน 
เหรียญเกียรตินิยม 

เหรียญทอง  8 
เหรียญเงิน   8   10.23 10.24 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาท และเดินไปยังห้องรับรอง 
 

10.24 
10.25 

 

10.25 
10.26 

1 นาที 
1 นาที 

  
 

2 นาที 

เริ่มและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 26 นาท ี

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  (เชา้) 

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  11 

 

ประมาณการเวลาพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 (บ่าย) 

การปฏิบัติ 
ช่วงเวลาด าเนินการ จ านวนบัณฑิต ใช้เวลา 

เร่ิม สิน้สุด ใช้เวลา 30 คน : นาที ชม. นาที 

 
 
 
 

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

10.50 11.20 30 นาที 

08.30 น.   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
09.30 น.  รายงานตัว ณ บริเวณท่ีก าหนด 
10.10 น.  มหาบัณฑิต บัณฑิตตั้งขบวนแถว 
10.30 น.  มทร.พระนคร เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว  
           มทร.สุวรรณภูมิ เดินต่อมาเป็นล าดับ 
10.50 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม 
11.20 น.  น่ังประจ ำท่ี (ตรวจสอบรำยชื่อและจ ำนวน) 

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากห้องรับรองเข้าภายใน
หอประชุมราชมงคล 
จุดธูปเทียนเครื่องนมสัการบูชาพระพทุธนวราชบพิตร (กราบ) 
แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ 

12.00 12.01 1 นาที  

 

1 นาที 

คณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.พระนคร จ านวน 488 ราย 
เข้ารับปริญญาบัตร 
 

12.01 12.17 16 นาที  
  

 
 

17 นาที อธิการบดี มทร.พระนคร  กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม 
 
 

     เหรียญทอง  1 
      เหรียญเงิน  1 
 

12.17 12.18 1 นาที 
  

นายกสภา มทร.สุวรรณภูม ิกล่าวรายงานเบิกอธิการบดี มทร.สุวรรณภูม ิ
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวรายงานเบิก ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักด์ิ 5 ราย 
 

12.18 12.19 1 นาที   
 
 

1 ชม. 

 
 
 

15 นาที คณบดี คณาจารย ์และคณบดี คณาจารย์ กล่าวรายงานเบิก มหาบัณฑิต บัณฑิต มทร.
สุวรรณภูม ิ จ านวน 2,193 ราย เข้ารับปริญญาบัตร 

12.19 13.32 1 ชม. 
13 นาที 

อธิการบดี มทร.สุวรรณภูม ิ กล่าวรายงานเบิกผู้เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม      เหรียญทอง   7 
                                                                    เหรียญเงิน  7 
 

13.32 13.33 1 นาที 

บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาท และเดินไปยังห้องรับรอง 
 

13.33 
13.34 
 

13.34 
13.35 
 

1 นาที 
1 นาที 
 

  
 

2 นาที 

เร่ิมและสิ้นสุดท่ีเวลา / รวมใช้เวลา     1 ชม. 35 นาท ี

 

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  (บา่ย) 

 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  12 

 

 
 
 
 

การตรงต่อเวลาและปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่แสดงความจ านงเข้ารับปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
วัน  เวลาที่ก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว
จะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับปริญญาบัตร 
 

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

การเตรียมบัตรประจ าตัว 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักศกึษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงตนในการไปรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร 
 

การระวังรักษาสุขภาพ 
 ในช่วงระยะเวลาที่จะมีพิธีมอบปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ควร
ระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะวันพิธี ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่า 
4 ช่ัวโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่เสาะท้องและไม่ดื่มน้ ามากเกินควร 
 

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

การรายงานตัวในวันพิธีมอบปริญญาบัตร 
(1) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่ก าหนด 
(2) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง และบัตรฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาบัตรที่ได้รับการประทบัตรา
และลงลายมือช่ือของกรรมการซึง่แสดงว่าดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ได้ผ่านการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว 

(3) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝกึซ้อมใหญ่ครบทุกข้ันตอนเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้
รายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร 

(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 
ในการเข้ารับปริญญาบัตร 

 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต พึงเคร่งครัดในการปฏิบัติงานดังน้ี 
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 1. สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) สีพื้นไม่มีลวดลาย ในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ 
และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 2. ต้องมีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่แสดงผลเป็นลบในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวัน
รับปริญญาบัตร  
 3. ใบรับรองผลการตรวจต้องออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีในการตรวจ 
 4. ผลการตรวจ ATK ต้องไม่เกิน 24 ช่ัวโมง (ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของจังหวัด
ปทุมธานี) และมีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 37.5 องศา ในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร 
 5. ก่อนบัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมราชมงคล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และฆ่าเช้ือรองเท้าด้วยแผ่น
น้ ายาฆ่าเช้ือโรคที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ 
*ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัย อาจก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม 
 
 

 
 
 

 1.1 การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย 

  ดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง บัณฑิตชาย และบัณฑิตหญิง ต้องแต่งทรงผม

และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้ารับปริญญาบัตรเพื่อให้เกิด

ความเคยชิน (ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง บัณฑิตหญิงห้ามสวมกางเกง) 

1.2 การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญ่ 

 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อยและแต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับปริญญาบัตร

ทุกประการ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่รับราชการทหาร ต ารวจ  แต่งกายปกติขาวและน 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 

การเตรียมความพร้อมของดษุฎีบัณฑิต มหาบณัฑติ บัณฑิต ในการเข้ารับปรญิญาบตัร 
    

 

ข้อควรปฏิบัติกำรตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังน้ี 
 

1. การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
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3) หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายผูกข้อมือ 
สายสิญจน์ สายรัดข้อมือ หรือเครื่องประดับทุกชนิด 

1.3 การแต่งกายของบัณฑิตในวันเข้ารับปริญญาบัตร 
 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. 
                           ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง  
  4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
  5) ถุงเท้าสีด า  ไม่มีลวดลาย 
  6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่ 
  7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

 ค. บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 

   1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น  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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 วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเข้ารับปริญญาบัตร มี 2 ประการ คือ 
 (1) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตรอย่างละเอียด  
โดยเฉพาะขั้นตอนท่ีมีความส าคัญ  อาทิ การท าความเคารพ การเดิน  การรับปริญญาบัตรและการเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ 

(2) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตได้น าขั้นตอนต่างๆ ไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
บัณฑิต มีความมั่นใจว่า จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวดเร็วและกระชับ 
 2.1 การท าความเคารพ 
  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตชายและหญิง 

ให้ค านับ โดยยืนตัวตรงขาชิดกัน ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขนทั้งสองข้างแนบล าตัว โน้มตัวลงพอประมาณ
พร้อมก้มศีรษะลง แล้วเงยหน้าขึ้นในท่าตรง 

2.2 การเดิน  
 เมื่ออาจารย์ผู้ก ากับแถวให้สัญญาณ ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตลุกขึ้นและท าความเคารพ  แล้วให้ดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับปริญญาบัตร  โดยเดินเรียงล าดับ ตามเลขที่นั่ง และ
เดินตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่จะขึ้นรับปริญญาบัตร  จะต้องระวังตัวเรื่องการเดินบนเวที  
คือเมื่อก้าวข้ึนสู่เวที  และท าความเคารพ ณ จุดที ่1 แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยังแท่นท่ีนั่งผู้แทนพระองค์ แขนทั้งสองข้าง
ปล่อยแนบล าตัวตามสบายไม่แกว่งแขน และก้าวพองามไปยังจุดที่ก าหนดไว้โดยดูดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่อยู่
ข้างหน้าตนเสมอ 

2.3 การเข้ารับปริญญาบัตร 
 หลังจากท าความเคารพ ณ จุดที่ 3 แล้ว ก้าวไปจุดที่ 4 จุดเฉพาะเบื้องหน้าองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ชิดเท้า 
แล้วดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตทุกคนจึงเข้ารับปริญญาบัตร   

 2.4 การเชิญปริญญาบัตร 
 เมื่อรับปริญญาบัตรมาแล้ว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตรให้ถูกต้อง คือถือไว้
แนบกับอก ท าความเคารพก่อนนั่งประจ าที ่และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว้อยู่ในอาการส ารวม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

อนึง่   ครุยปริญญาและเข็มวิทยฐานะ เป็นสิ่งมงคลสูงสุดซึง่ได้รับ 
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 
จึงไม่ควรสวมพวงมาลัยตดิดอกไม้เคร่ืองประดับอื่นใด 

ที่ครุยปริญญาหรือบนศีรษะ 
 
 
 
 

 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดุษฎีบณัฑิต มหาบัณฑิต บัณฑติ       

  ทุกท่าน ได้ฝึกซ้อมตามคู่มือนี้ อย่างถูกต้องและสวยงาม เพื่อพิธพีระราชทาน     
  ปริญญาบัตรจักได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน 

2. ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารับปริญญาบัตร 
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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 ยังท าความเคารพไม่ถูกต้อง  โปรดท าความเคารพให้ถูกต้อง 

 

3 - 4 
 

น้ าตาล 
เป็นจุดเฉพาะเบื้องหน้า  เมื่อคณบดีอ่านช่ือของท่านจึงก้าวเข้าสู่   จุดที่  3 ท าความเคารพ  
เข้าสู่จุดที่ 4 ชิดเท้า รับปริญญาบัตร โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่านี้ 

 

4 
 

ชมพ ู การเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบกับอกยังไม่ถูกต้อง  โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยงาม 

5 ขาว 

 

การถอยหลังออกมายังจุด 4 ยังไม่ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องถอยหลังเฉียง
ไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงมองแท่นที่นั่งผู้แทนพระองค์แล้วท าความเคารพพร้อมกับดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตในจุดที่ 3 จากนั้นจึงหมุนตัวกลับทางขวา ก้าวเดินลงจากเวที    
ด้วยอาการส ารวมโดยไม่แกว่งแขน โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่านี้ 
 

 
 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อจะได้
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี ้

 

3.1 ขั้นตอนในพุธที่ 1 พฤหสับดีที่ 2 และวันศุกร์ที ่3 มีนาคม 2566  (เช้า) 
 * เวลาโดยประมาณส าหรับขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

05.30 น. ยื่นผลตรวจ Antigen Test Kin (ATK) 
06.30 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
07.10 น.   ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว 
07.30 น.   มหาวิทยาลยัฯ  ที่รับก่อนล าดับแรกเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 

มหาวิทยาลยัฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
07.50 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  น าขบวนแถวเข้าหอประชุมฯ 
08.20 น นั่งประจ าที่  (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
09.00 น.   เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่ / เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
10.40 น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 

3. การเข้ารับปริญญาบัตร 
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3.2 ขั้นตอนในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วันพุธที่ 1 พฤหสับดีที่ 2 และวันศุกร์ที ่3 มีนาคม 2566   (บ่าย) 
 * เวลาโดยประมาณส าหรับขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

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

มหาวิทยาลยัฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
10.50 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  น าขบวนแถวเข้าหอประชุมฯ 
11.20 น. นั่งประจ าที่  (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
12.00 น. เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่ / เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
13.30 น. เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 

 
 3.3 การเข้านั่งประจ าที่ 

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องเข้าแถวบริเวณที่ก าหนดตามล าดับที่ได้ฝึกซ้อมมาแล้ว  ถ้าไม่เข้าแถว
ตามเวลาที่เรียกรายงานตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับปริญญาบัตร 

- 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  การรับผู้แทนพระองค์ 

- เมื่อ นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินเข้าสู่หอประชุมราชมงคลให้บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกคนยืนตรง เมือผู้แทนพระองค์เดินผ่านให้ท าความเคารพด้วยการโค้งค านับ 

- เมื่อถึงเวลาจะขึ้นรับปริญญาบัตร อาจารย์ผู้ก ากับแถวจะให้สัญญาณมือดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตทุกคน
ในแถวลุกขึ้นยืน  และเมื่ออาจารย์ให้สัญญาณมืออีกครั้งหนึ่ง ให้ท าความเคารพพร้อมกัน  เสร็จแล้วเดินเรียงแถวออก
ทางซ้ายเตรียมขึ้นรับปริญญาบัตร 
 

3.5  การเดินขึ้นบนเวที 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือบัณฑิตรายแรก 

- เมื่อคณบดีหรือคณาจารย์เริ่มกล่าวช่ือดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  หรือบัณฑิตรายแรก  ขึ้นบนเวที ท าความเคารพ  
ที่จุดที่ 1 เนื่องจากทุกจุด ตั้งแต่บันไดขาขึ้นจนถึงองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ (ตั้งแต่จุดที่ 1 ถึง 2) จะมีระยะห่าง 40 ซม. ดังนั้น 
การเดินบนเวท ีให้ก้าวเพียง 1 ก้าว 

- การท าความเคารพบนเวที ครั้งท่ี 1 เมื่อเดินข้ึนเวที จนถึงจุด 1 ให้ท าความเคารพด้วยการโค้งค านับ  
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- การท าความเคารพบนเวที ครั้งที่ 2 (จุดที่ 3) เนื่องจากระยะห่างจากจุดที่ 2 ถึง 3 มีระยะ 85 ซม.  ดังนั้น 
จะต้องก้าว 2 ก้าว โดยให้ก้าวเท้าซ้ายก่อน แล้วจึงก้าวเท้าขวาต่อไปข้างหน้า เมื่อถึงจุดที่ 3 ให้น าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา
แล้วให้บัณฑิตท าความเคารพด้วยการโค้งค านับ  

- การเข้ารับปริญญาบัตร (จุดที่ 4) เนื่องจากระยะห่างจากจุดที่ 3 ถึง 4 มีระยะห่าง 85 ซม. ดังนั้น จะต้องก้าว 2 
ก้าว โดยให้ก้าวเท้าซ้ายก่อน  แล้วจึงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเหยียบจุดที่ 4 แล้วชิดเท้ารับปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางาน  

- การท าความเคารพบนเวที ครั้งที่ 3 (จุดที่ 5) เนื่องจากระยะห่างจากจุดที่ 4 ถึง 5 มีระยะห่าง 190 ซม. 
ดังนั้น จะต้องก้าวถอยหลัง 3 ก้าว โดยให้ก้าวเท้าขวาเฉียงมาด้านหลังประมาณ 45 องศา ตามด้วยเท้าซ้าย และขวาอีก 1 ก้าว 
โดยให้เท้าขวาเหยียบจุดที่ 5 ให้น าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา และท าความเคารพด้วยการโค้งค านับ 

 
3.6  การเดินลงจากเวท ี

 -    การเดินลงจากเวที จุดที่ 5 เป็นการท าความเคารพด้วยการโค้งค านับ ใหห้มุนตัวแล้วเดินลงจากเวทีทันที  
 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือบัณฑิตรายต่อๆ ไป 
- ท าความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปตามจุดต่อจากดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บณัฑิต คนหน้า 
- ถึงจุดที่ 3 หันหน้าเข้าสู่ที่ประทับ แล้วท าความเคารพ 
- พร้อมกับคณบดีอ่านช่ือของตน แล้วก้าวเดินเข้าจุดที่ 4 ชิดเท้า รับปริญญาบัตรถือแนบกับอก ถอยหลังเฉียง

ออกไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรง ตามองที่ประทับ 
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การกล่าวค าปฏิญาณ และรับโอวาท 
- เมื่อรับปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟนที่เตรียมไว้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 

บัณฑิต ทุกคนลุกขึ้นยืนท าความเคารพ  พร้อมกับมือขวาเชิญปริญญาแนบอก 
- ผู้แทนบัณฑิตท าความเคารพ  เปิดกรวยดอกไม้  ธูปเทียนแพ  กล่าวน าค าปฏิญาณ 

(ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน า  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกรายกล่าวตาม) 

เรียน นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ข้าพเจ้า / ขอน าบัณฑติที่ได้รับปรญิญาบัตรในวันนี้ / กล่าวค าปฏิญาณว่า / 
“ข้าพเจ้า / (กล่าวช่ือ – นามสกุล ตนเอง)  / 
ขอกล่าวค าปฏิญาณ / ต่อหน้าพระรัตนตรัย / 
ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ / ต่อหน้าองคมนตรี  
ต่อหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัย / และคณาจารย์ / 
ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ สถานท่ีนี้ว่า / 
ข้าพเจ้า /จักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ / ศาสนา /  
และพระมหากษัตริย์ /  
จักเคารพและปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญ /  
จักบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม / 
จักประกอบสมัมาชีพ / ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ /  
จักเคารพนับถือครูอาจารย์ / และใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากท่าน /ในทางที่ชอบด้วยยุติธรรม / 
จักมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ /  
ยิ่งกว่าผลประโยชนส์่วนตัว / 
จักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ / แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / 
และจักเทดิทูนเกียรติ / แห่งมหาวทิยาลัย สืบไป” / 

  
3.7 การส่งผู้แทนพระองค์ 

- เมื่อนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินออกนอกหอประชุมราชมงคล บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกรายยืนตรงท าความเคารพ 

- เมื่อเดินออกจากหอประชุมราชมงคลแล้ว  ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ทุกรายรอจนได้รับสัญญาณ  
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จึงทยอยออกจากหอประชุมอย่างมีระเบียบ 
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วันฝึกซ้อมใหญ ่ วันและเวลาการถ่ายภาพหมู่ 
วันศุกร์ ที ่ 24 กุมภาพันธ์  2566 

  
วันศุกร์ ที ่ 24 กุมภาพันธ์  2566 

รอบบ่าย 
    

(ถ่ายภาพรอบเช้า) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  
  

  
 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

439 ราย เวลา 07.30 – 07.50 น. 
  

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 282 ราย เวลา 07.50 – 08.05 น. 

  
 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
 

284 ราย เวลา 08.05 – 08.20 น. 
  

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
130 ราย เวลา 08.20 – 08.30 น. 

  
 

คณะพยาบาลศาสตร ์
 

65 ราย เวลา 08.30 – 08.40 น. 
  

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
1,503 ราย เวลา 08.40 – 09.10 น. 

                

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 
  

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 
รอบเช้า 

    
(ถ่ายภาพรอบบ่าย) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  

  
  

 
คณะศลิปศาสตร ์

 
567 ราย เวลา 12.00 – 12.30 น. 

  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

301 ราย เวลา 12.30 – 12.50 น. 
  

 
คณะการแพทย์บูรณาการ 

 
85 ราย เวลา 12.50 – 13.00 น. 

  
 

คณะบริหารธรุกิจ 
 

1,751 ราย เวลา 13.00 – 13.30 น. 
                

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 
  

วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 
รอบบ่าย 

    
(ถ่ายภาพรอบเช้า) 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  
  

  
 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 

509 ราย เวลา 08.00 – 08.30 น. 

  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 439 ราย เวลา 08.30 – 08.50 น. 

       
  

               
 
 
       ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลังจากดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  
รายงานตัว ตั้งขบวนแถว  และเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัวแล้ว  กิจกรรมต่าง ๆ  จะเริ่มตามล าดับต่อไปนี้ 
 5.1 อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  คณาจารย์  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ 
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จะเคลื่อนขบวนสู่หอประชุมราชมงคลอันเป็นสถานท่ีประกอบพิธี 

4. ก าหนดการถ่ายภาพหมู่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต (เฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

5. ล าดับเหตุการณ์ในวันพิธีมอบปริญญาบัตร 
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5.2 บัณฑิตกติติมศักดิ์ ดุษฎีบณัฑติ มหาบัณฑติ บัณฑติ นั่งประจ าทีด่้วยอาการส ารวม 
        5.3   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และนักศึกษา ตั้งแถวรอรับองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 

5.4   นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เดินทางมาถึงหอประชุมราชมงคล 
5.5  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และอธิการบดี ผู้แทนนักศึกษาให้การต้อนรับ  
5.6   เดินเข้าห้องรับรอง 
5.7   เดินเข้าสู่หอประชุมราชมงคล จุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร (กราบ) แล้วเดินไปนั่งเก้าอี้  

ที่จัดไว้  
5.8  ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลทุกคน  ยืนตรงท าความเคารพเมื่อเดินผ่าน  และยืนตรงอยู่จนกระทั่งองคมนตรี 

ผู้แทนพระองค์ นั่งเก้าอีเ้รียบร้อยแล้ว 
5.9   ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลท าความเคารพ แล้วนั่งประจ าที่ 
5.10 ผู้แทนนักศึกษามอบสูจิบัตร 
5.11 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานและเบิกอธิการบดี 
5.12  อธิการบดี กล่าวเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ 
5.13 คณบดี คณาจารย์ กล่าวเบิกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรตามล าดับ 
5.14 อธิการบดี กล่าวเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นเข้ารับเหรียญเกียรตินิยม 
5.15 ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณและบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต         

รับโอวาท ทุกคนยืนตรง  และยืนอยู่จนกระทั่งองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เดินทางกลับ 
 รอบเช้า นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ให้โอวาท เสร็จแล้วเดินไปกราบ 

นมัสการพระพุทธนวราชบพิตร แล้วเดินไปยังห้องรับรอง 
ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลทุกคนยืนตรงท าความเคารพเมื่อเดินผ่านบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดุษฎีบัณฑิต 

มหาบัณฑิต บัณฑิต ยังคงอยู่ในหอประชุมราชมงคลจนกว่าจะเดินเข้าห้องรับรอง แล้วจึงแยกย้ายกันออกจากหอประชุม
ราชมงคลทางประตูด้านขวาอย่างเป็นระเบียบ  เป็นอันเสร็จพิธี 

 รอบบ่าย  นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร  ให้โอวาท เสร็จแล้วเดินไปกราบ    
พระพุทธนวราชบพิตร แล้วเดินไปยังห้องรับรอง  เดินไปยังรถยนต์ประเทียบ และเดินทางกลับ 

 ผู้ที่อยู่ในหอประชุมราชมงคลทุกคนยืนตรงท าความเคารพเมื่อองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ผ่านบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตยังคงอยู่ในหอประชุมราชมงคลจนกว่ารถยนต์จะเคลื่อนออกไปพ้นบริเวณหอประชุม    
ราชมงคล แล้วจึงแยกย้ายกันออกจากหอประชุมราชมงคลทางประตูด้านขวาอย่างเป็นระเบียบ เป็นอันเสร็จพิธี 
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1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผู้ก ากับแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
 

 
 
 

เช้า  06.30 น. 

- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวและเจ้าหน้าที่รายงานตัว เพ่ือตรวจเอกสาร ณ บริเวณที่ก าหนด  

- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวเรียกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จัดแถวท่ีตนรับผิดชอบเพ่ือตรวจ 
ความเรียบร้อยของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 

บ่าย  09.30 น. 

- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวและเจ้าหน้าที่รายงานตัว เพ่ือตรวจเอกสาร  ณ  บริเวณที่ก าหนด 

- คณาจารย์ผู้ก ากับแถวเรียกดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จัดแถวท่ีตนรับผิดชอบเพ่ือตรวจ 
ความเรียบร้อยของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 

 
 ตรวจรายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ผู้มาเข้าแถวรับปริญญาบัตร  

 

1.1 ตรวจรายช่ือดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร ซึ่งต้องผ่านการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม 
และฝึกซ้อมใหญ่เท่าน้ัน 
 1.2 ตรวจยศทางทหาร เช่น ว่าท่ีร้อยตรี ถ้าไม่แต่งชุดปกติขาว (แบบทหาร) ไม่ต้องเขียนแจ้งยศหน้าช่ือในบัญชี 
รายชื่อ 
 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  
   2.6   เสื้อ กระโปรง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต หญิง  เป็นไปตามข้อก าหนดการแต่งกายในวันพิธ ี       
        2.7   เสื้อ กางเกง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ชาย  เป็นไปตามข้อก าหนดการแต่งกายในวันพิธี 

 ข้อปฏิบัติส าหรับมหาวิทยาลัย 
  ในการเข้ารับปริญญาบัตร 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

1.1  การปฏิบัติของคณาจารย์ 
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  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 บัณฑิตบกพร่องทางร่างกาย หรือมีโลหะ ใส่ไว้ (ฝัง)  

                           ในร่างกาย และให้กรอกข้อมลู ในแบบฟอร์มที่ก าหนดไวต้ามข้อ 5. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ                
                           ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตบกพร่องทางร่างกาย 

 
การจัดแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เพ่ือเข้าหอประชุมราชมงคล 
  

         (เช้า)     05.30 น.           -   ยื่นผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
   (บ่าย)      08.30 น.  
 

   (เช้า)     06.30 น.           -   เตรียมการให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จัดแถว 
   (บ่าย)      09.30 น.   
  

   (เช้า)       07.30 น.         -   ทุกมหาวิทยาลัยฯ ตั้งขบวนแถว 
   (บ่าย)     10.10 น.          
 

  (เช้า)       07.10 น.           -   มหาวิทยาลยัฯ ท่ีรับก่อนล าดับแรก เดินมารอบริเวณ  
   (บ่าย)       10.30 น.                ประติมากรรมดอกบัว มหาวิทยาลัยฯ ถัดมาเดินต่อมาเป็นล าดับ 
  

  (เช้า)      07.50 น. -   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
      (บ่าย)    10.50 น.        ผ่านเครื่องตรวจฯ 
 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 3 
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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    เมื่อเสร็จพิธีและนายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินพ้นจากบริเวณหอประชุมราชมงคลแล้ว  
ให้คณาจารย์ ผู้ก 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  เพื่อเตรียมการให้ทันในวันรับปริญญาบัตร  ณ  หอประชุมราชมงคล 
  1.2.3.2 เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานตัวในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร และเมื่อเข้านั่งประจ าที่  ณ 
หอประชุมราชมงคล  เพื่อจัดปรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตามจ านวนและรายช่ือดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับ
ปริญญาบัตรจริง 
 

 
 
 
 

 1.3.1 ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดจากคู่มือและวดีทีัศน์การฝึกซ้อม 
 1.3.2 ทดลองปฏิบัติเพื่อน าไปฝึกซ้อมให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
 1.3.3 ฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต   บัณฑิต   ให้ทราบขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างละเอียด  โดยเฉพาะ
การเดิน การท าความเคารพ การรับปริญญาบัตร การเชิญปริญญาบัตร 
 1.3.4 ฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับเหรียญเกียรตินิยม ซึ่งเมื่อรับปริญญาบัตรแล้วจะไม่
กลับเข้านั่งประจ าที่เดิม  แต่จะเดินไปนั่งที่หลืบด้านซ้ายทีจ่ัดเตรียมไว้เพื่อรอเข้ารับเหรียญเกียรตินิยม 
 1.3.5 ฝึกซ้อมผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่จะกล่าวน าค าปฏิญาณ 
 1.3.6 การเดินเข้านั่งและเดินออกจากหอประชุมราชมงคล  สัญญาณต่างๆ การปรบมือ  และการส ารวมขณะ
อยู่ในพิธ ี
 1.3.7 ตรวจสอบรายช่ือและจ านวนบัณฑิตในความดูแล  รายงานผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยฯ 

ขั้นตอนที่ 6 

1.2  การรับรายงานตัว 
 

1.3  การฝึกซ้อม 
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 1.3.8 แจ้งช่ือ – ช่ือสกุลดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตบกพร่องทางร่างกาย  สาเหตุความความบกพร่อง
ทางร่างกาย  อุปกรณ์ช่วยส่วนความบกพร่องร่างกาย รายงานเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง  เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและอ 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 าแถวที่ 1 เป็นแถวแรกเรียงตามล าดับ 2, 3……ไปจนถึงแถวสุดท้าย  แต่ละแถว
ก าหนดใหดุ้ษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตนั่ง 25 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  เพือ่จัดปรับจ านวนตัวเลขใน   
ค ากล่าวรายงาน  และจัดปรับปริญญาบัตรให้ถูกต้องตรงกับจ านวนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับปริญญาบัตร 
 

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

1.4  ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร 
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2. ขั้นตอนการเดินแถวเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
 2.1 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วันพุธที่ 1 พฤหสับดีที่ 2 และวันศุกร์ที ่3 มีนาคม 2566 (เช้า และบ่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

            
 
             แถวท่ี 1-50 

                            
 
 
 
                       
                         
 

 
       แถวท่ี 1-50 

 

                  

                   25 
                   24 

               26 
               27 

                    .                 . 
                    .                 . 
                    1                50 

  
  

 

            แถวท่ี 53-55 
 

       แถวท่ี 51-52 
 

  

                   50 
                   49 

              50 
              49 

                    .                . 
                    .                . 
                    1                1 

เวทีหอประชุมราชมงคล 

ที่นั่งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต จ านวน 55 แถว 
แถวที่ 1  - แถวที่ 50 แถวละ 50 ที่นั่ง (ดา้นซา้ย 25 ที่นั่ง ดา้นขวา 25 ที่นั่ง) 
แถวที่ 51 – 52  แถวละ 50 ที่นั่ง (ห้องกระจกด้านขวา) 
แถวที่ 53 – 55  แถวละ 50 ที่นั่ง (ห้องกระจกด้านซา้ย) 
 
 
 
 
 

ประตูด้านซ้าย ประตูด้านขวา

ขวา 
จุดตรวจ (1) จุดตรวจ (2) 
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(เข้าแถวตอนลักษณะนี้เรียงต่อ ๆ  ไปตามล าดับของแต่ละคณะในแต่ละมหาวิทยาลัยฯ  การเดินเข้าจุดตรวจ  ให้เดินเข้าทีละแถว) 
2.1.1 ให้มหาวิทยาลัยฯ  จัดแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  ดังนี้  
  1)  แถวที่ 1  - แถวที่ 50 ซ้ายมือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 25 - 1 และ 
      แถวที่ 1 - 50 ขวามือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 26 - 50 
 2)  แถวที่ 51 - 52 ขวามือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 50 – 1  
 3)  แถวที ่53 - 55 ซ้ายมือ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ล าดับที่ 50 – 1 
2.1.2 การเดินเข้าสู่หอประชุมราชมงคล 
  ให้แถวที่  1  และแถวที่  2  ซ้ายมือเข้าสู่จุดตรวจ  (1) และเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูด้านซ้าย  

เพื่อน่ังตามล าดับแถวให้ถูกต้อง  ในขณะเดียวกัน  ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ในแถวที่ 1 และแถวที่ 2 ขวามือ  เข้าสู่
จุดตรวจที่  (2)  และเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูด้านขวาเพื่อน่ังตามล าดับ  เช่นกัน  ส าหรับแถวท่ี 3 และแถวต่อๆ ไป 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแถวท่ี 1 และแถวท่ี  2 

  แถวที่ 51 – 52 (ห้องกระจกด้านขวา) ให้เดินเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูห้องกระจกด้านขวา  
  แถวที่ 53 – 55 (ห้องกระจกด้านซ้าย) ให้เดินเข้าหอประชุมราชมงคลทางประตูห้องกระจกด้านซ้าย  
2.1.3 คณาจารย์ผู้ก ากับแถวควบคุมการเข้านั่งประจ าที่ของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ให้ถูกต้อง 
2.1.4  การน าแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของคณาจารย์ผู้ก ากับแถว 
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3.    จ านวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตร และผู้เข้ารับ  
       เหรียญเกียรตินิยม ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

มหาวิทยาลยั 
จ านวน 
บัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ 

 

จ านวน 
ดุษฎีบัณฑิต 
มหาบัณฑิต 

บัณฑิต 
 

 

จ านวนผู้เข้ารับ 
เหรียญเกียรตินยิม 

 มา ไม่มา  พิการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 

วันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566          

บ่าย 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

12 2,703 
 

7 
 
 

7 
 
 

   

รวม 12 2,703 7 7    

รวมบ่าย 12 2,703 7 7    

วันพุธท่ี 1 มีนาคม 2566  

2 

 

 

      2,677 

 

10 

 

 

9 

 

   

เช้า 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

รวม 2 2,677 10 9    
บ่าย 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  5 

 
      2,509 8 

 
 

8 
 
 
 

   

รวม 5  2,509 8 8    

รวมเช้าและบ่าย 7 5,186 18 17    

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มีนาคม 2566 
 

 
2,704 

 
4 
 

 

5   
 
 
 

เช้า 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
2.  
 
 
 
 
 
 
 

รวม  2,704 4 5    
บ่าย 
 

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 
 
 

7       1,796 12 13 
 

   

 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  947 2 2  
 

 
 

 
 รวม 7 2,743 12 15    

รวมเช้าและบ่าย 7 5,447 16 20    

วันศุกร์ท่ี 3 มีนาคม 2566      
 

 
2,483 

 
8 

 
8 

   
เช้า 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รวม  2,483 8 8    
บ่าย 1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
   488 1 1    

 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 5 2,193 7 7    
รวม 5       2,681 8 8    

รวมเช้าและบ่าย 5 5,164 16 16    

รวมท้ังสิ้น 31 18,500 57 60    
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4.   แผนฉุกเฉินกรณีฝนตก 
  แผนฉุกเฉินกรณีฝนตกอันเป็นเหตุไม่สามารถตั้งขบวนแถวตามปกติได้  ให้อาจารย์ก ากับแถวเคล่ือนย้าย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต
และบัณฑิตมาต้ังขบวนแถวในเต็นท์ด้านหน้าหอประชุมราชมงคล ด้านซ้ายและด้านขวา ดังน้ี 
 
 
           วันอังคารที ่28 กุมภาพันธ์ 2566  (รอบบ่าย) 
           ด้านซ้าย     ด้านขวา 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
          - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะวิศวกรรมศาสตร์     
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 - คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 - คณะพยาบาลศาสตร์  
          
  
 
  
   

 
            
            วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  (รอบเช้า) 
            ดา้นซ้าย       ด้านขวา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
        
                       
           วันพุธที ่1 มีนาคม 2566  (รอบบ่าย) 
           ด้านซ้าย  ด้านขวา 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

เวที 

วที 

เวที 

เวที 
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 - คณะศิลปศาสตร์     - คณะบริหารธุรกิจ 
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร      
 - คณะการแพทย์บูรณาการ 

 
         วันพฤหัสบดทีี่ 2 มีนาคม 2566  (รอบเชา้) 
         ด้านซ้าย  ด้านขวา 
        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
   

 

  
 

            วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566  (รอบเช้า) 
            ดา้นซ้าย       ด้านขวา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
        
          วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  (รอบเช้า) 
           ด้านซ้าย       ดา้นขวา 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           
          
            วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566  (รอบบ่าย) 
            ดา้นซ้าย      ด้านขวา            
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

เวที 

วที 

เวที 

วที 

เวที 

วที 

เวที 



คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่  36 ประจ าปีการศึกษา  2564 |  44 

 

5.  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับดุษฎีบัณฑติ มหาบัณฑิตและบัณฑิตบกพร่องทางร่างกาย 

      เพื่อให้โอกาส  ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตบกพร่องทาง
ร่างกาย จึงขอความร่วมมือผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ  กรอกข้อมูล (ตัวบรรจง) ในวันฝึกซ้อมใหญ่เพื่อแจ้ง 
เจ้าหน้าท่ีกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
 ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง จะรายงานไปยัง นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์
ทราบก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ  1  ช่ัวโมง   
 

แถวท่ี ล าดับ ชื่อ - สกุล 
สาเหตุ 

ความบกพร่อง
ทางร่างกาย 

อุปกรณ์ 
ใช้ช่วย 

ส่วนบกพร่องฯ 

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 าอาร์ตเวิร์คปก 
5.  นางสุกัญญา กระต่ายแก้ว  ผู้จัดท าภาพผังการเดินเข้ารับปริญญาบัตร 

 
 
 
 

 ขอขอบคุณ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   อนุเคราะหร์ูปภาพตัวอย่างการแตง่กายของมหาบัณฑิต และบณัฑิต 
     
     
 

 
     
     
 
 
 
  
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
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คณาจารย์ผู้ก ากับแถว ต้องรายงานจ านวนและรายชื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต  
ต่อผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ  โดยเร็วที่สุด 
รายงานเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 ระหว่างต้ังขบวนแถว 
 ช่วงที่ 2 เมื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต เข้านั่งในหอประชุมราชมงคลเรียบร้อยแล้ว 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ไม่ผ่าน 
การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ไม่อนุญาตให้เข้ารับปรญิญาบัตร 

 
 
 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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