
กําหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรปีการศึกษา 2555-2556 
         

         ฝึกซ้อมครั้งที่ 1    *  มหาบัณฑิตส่วนกลาง , โครงการพิเศษส่วนกลาง, บางนา  รายงานตัวที่ลานจอดรถอาคาร 
                    สุโขทัย (SKB) ชั้น 2  

                          มหาบัณฑิตที่เข้ารับ   คาบเช้า   รายงานตัว  ก่อนเวลา 06.00 น. 
         คาบบ่าย   รายงานตัว  ก่อนเวลา 11.00 น.  

 เปลี่ยนแปลงกําหนดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1  มหาบัณฑิตส่วนกลาง, โครงการพิเศษส่วนกลาง, บางนา 
 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบเช้า)  

ดุษฎีบัณฑิต   ลําดับที่ 1 - 20    รายงานตัว  ก่อนเวลา 6.00 น. 
มหาบัณฑิต    ลําดับที่ 21 - 1000  รายงานตัว  ก่อนเวลา 6.00 น. 
มหาบัณฑิต   ลําดับที่ 1001 เป็นต้นไป  รายงานตัว  ก่อนเวลา 8.00 น. 

 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบบ่าย)  
มหาบัณฑิต   ลําดับที่ 1 – 1000  รายงานตัว  ก่อนเวลา 11.00 น. 
มหาบัณฑิต   ลําดับที่ 1001 เป็นต้นไป  รายงานตัว  ก่อนเวลา 13.00 น. 

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบเช้า)  
ดุษฎีบัณฑิต ลําดับที่ 1 – 20 ฝึกซ้อมร่วมกับมหาบัณฑิตคาบบ่าย รายงานตัวก่อน 11.00 น. 

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบบ่าย) 
มหาบัณฑิต    ลําดับที่ 1 – 1000   รายงานตัว ก่อนเวลา 11.00 น. 
มหาบัณฑิต    ลําดับที่ 1001 เป็นต้นไป  รายงานตัว ก่อนเวลา 13.00 น. 

 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบเช้า)  รายงานตัวตามปกติ 
 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบบ่าย) รายงานตัวตามปกติ 
 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบเช้า) รายงานตัวตามปกติ 
 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบบ่าย) รายงานตัวตามปกติ 
 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบเช้า)  รายงานตัวตามปกติ 
 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (คาบบ่าย) รายงานตัวตามปกติ 

      มหาบัณฑิตสาขาวทิย์บริการตา่งจังหวัด และโครงการพิเศษภูมิภาค ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และ 
     สถานท่ี ท่ีโครงการกําหนด                                  

 

***มหาบัณฑติหญิง สวมกระโปรง รองเท้าหุ้มสน้ 
(แต่งกายไม่เรยีบร้อยไม่ให้ขึน้ซ้อมบนเวที)*** 

 



 
         ฝึกซ้อมใหญ่และรับจริง  

             มหาบัณฑิต ลําดับที่ 1 – 1600 รายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศ ช้ัน 3 (KLB 301),  
                            ลําดับที่ 1601 เป็นต้นไป รายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศช้ัน 4 (KLB 401)  

                                     มหาบัณฑิตที่เข้ารับ  คาบเช้า  รายงานตัว  04.30 น.     
                                                   คาบบ่าย รายงานตัว  08.30 น. 
 
                หมายเหตุ  วันซ้อมใหญ่ให้แต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันรับจริง 
 

          ข้อช้ีแจง   สําหรับมหาบัณฑิตที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ หรือ ตั้งครรภ์ รับมือซ้าย นั่งรถเข็น  ฯลฯ  
                          ต้องแจ้งกรรมการฝึกซ้อมทราบ โดยรายงานตัวที่หน้าห้องอาคาร  KLB 301 เพื่อรับเป็นกรณีพิเศษ 
                          คือ ชื่อจะต่อท้ายของคาบนั้น ๆ (ที่นั่งอยู่ใกล้ห้องพยาบาลและห้องน้ํา)       

“ผู้ท่ีไม่เข้ารับการฝึกซ้อม จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร” 
       

ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งกายของมหาบัณฑิตชายและมหาบัณฑิตหญิง 
1. มหาบัณฑิตชาย  แต่งกายชุดสากล สีดํา หรือ สีน้ําเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย (ชุดสทูต้องไม่เป็นคอเชิ้ต) 

เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย  ห้ามใส่กางเกงขาเดฟ ผูกเนคไทลายชะลอม ของ
มหาวิทยาลัย สวมรองเท้า ถุงเท้า สีดํา แบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะ ห้ามรองเท้าปลาย
แหลม  

2. มหาบัณฑิตหญิง แต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย ไม่ใส่ 
เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ก๊ิบสี ที่คาดผม ต่างหู เป็นต้น ทรงผมเป็นแบบสุภาพ หรือเก็บผม 
ให้เรียบร้อยด้วยก๊ิบสีดํา ไม่ทําสีผม สวมรองเท้าสีดําแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นหนังแกว้และ
หนังกํามะหย่ี  และรองเท้าปลายแหลม สวมถุงน่องยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อ เรียบ ไม่มีลวดลาย  

3. มหาบัณฑิตชายและหญงิท่ีเป็นข้าราชการ ต้องแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ ข้าราชการหญิงให้ 
     ถวายความเคารพโดยการคํานับ เช่นเดียวกับมหาบัณฑิตชาย  

 

 ข้อห้ามสําหรับมหาบัณฑิต    (ในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)  ไม่รับฝากสิ่งของ 
  ห้ามนําสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปภายในหอประชุมพ่อขุนฯ โดยเด็ดขาด 

1. เคร่ืองมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด  
2. กล้องถ่ายภาพทุกชนิด  
3. พวงกุญแจทุกชนิด/ เหรียญสตางค์  
4. ไฟแช็ค/ บุหร่ี/ ลูกอม/ หมากฝร่ัง/ เคร่ืองสําอางทุกชนิด/ ปากกา/ คัตเตอร์/ กระเป๋าถือ  
5. สร้อย/ แหวน/ นาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิด  

 

 



โปรดตรวจสอบรายชือ่ พร้อมจดแถว ที่นั่ง ที่เข้ารบัพระราชทาน
ปรญิญาบัตร เพื่อรายงานตวัในวันซอ้มย่อย ซ้อมใหญ่  

และวันรับจริง ให้ถกูตอ้ง 
 

หากรายชื่อสะกดไม่ถกูต้อง แจ้งงานปริญญาบตัรโดยดว่น ! 
โทร.02-3108561 เพื่อมิให้ปรญิญาบัตรผดิพลาด 

 

หากรบัปรญิญาบัตรแล้วพบข้อผิดพลาด  เช่น  ชื่อ–นามสกุล,  
ชื่อปรญิญา, วันสําเร็จการศึกษา ไม่ถกูตอ้ง ให้ติดต่อขอแก้ไข

หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ภายในกําหนด 1 เดือน 

 
กรณีผูท้ี่ไม่ประสงค์เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

สามารถตดิต่อขอรบัปริญญาบัตรไดห้ลังจากเสร็จสิ้นพิธ ี
ภายในกําหนด 3 เดือน 

 
วันซ้อมใหญ่และวันจริง  

ขอให้มหาบัณฑิตทุกคนนํา บัตรประจําตัวประชาชน  
ติดตัวมาด้วยเพื่อตรวจสอบกับกรรมการประจําแถว 

 


