
                         
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

วันเสำร์ที่ 3 พฤศจิกำยน 2561  ภำคเช้ำ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

(คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์, คณะอุตสำหกรรมเกษตร, คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ, วิทยำลัยนำโนเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง, วิทยำลัยนวัตกรรมกำรผลิตขั้นสูง และวิทยำลัยนำนำชำติ) 

------------------------------------------------------- 

 ภำคเช้ำ หน่วยฝึกซ้อมถือปฏิบัติดังนี้ 
 08.00 น.  บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามล าดับหมายเลขและลงลายมือชื่อรายงานตัว    
                      (ขาดการฝึกซ้อมตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)  
 08.30 น. ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย การถวายความเคารพ  การรับ 

การถือปริญญาบัตร การส ารวมกริยาในการเดิน การนั่ง  โดยคณะกรรมการประจ าหน่วย
ฝึกซ้อม 

 09.30 น.  ขึ้นเวทีเพ่ือฝึกซ้อม ก าหนด นาทีละ 30-33 คน การฝึกซ้อมในครั้งนี้ให้บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ
ทุกคน คณะกรรมการจะฝึกซ้อมบัณฑิตไปจนกว่าบัณฑิตจะปฏิบัติทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง  
 และมีกำรขำนชื่อจำกคณบดี และผู้ขำนชื่อบัณฑิต จึงจะยุติการฝึกซ้อม 

     12.00 น.    เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อย 
 
     

      
  

ในวันฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตต้องน ำบัตรประชำชนที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 
หรือบัตรที่หน่วยรำชกำรออกให้ที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตมำแสดงตอ่คณะกรรมกำรด้วย   

หำกไม่มีบัตรดังกล่ำวมำแสดงจะถูกตัดสิทธิ์  กำรเข้ำฝึกซ้อมใหญ่และกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรโดยอัตโนมัติ 
 
 

  

หมำยเหตุ :  1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีด าหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า   
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  และรองเท้าผ้าใบ   

                       2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ  กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าคัชชูสีด าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวต่ า  และรองเท้าผ้าใบ   

   3. บัณฑิตต้องน ำครุยวิทยฐำนะมำใส่ในกำรฝึกซ้อมด้วย 
   4.  ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะไม่อนุญำตให้เข้ำซ้อมโดยเด็ดขำด    
    
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ วันท่ี  25  กันยายน  2561 
ฝ่ายจัดการดา้นบัณฑติ สจล. ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

วันเสำร์ที่ 3 พฤศจิกำยน 2561  ภำคบ่ำย 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
------------------------------------------------------- 

 ภำคบ่ำย หน่วยฝึกซ้อมถือปฏิบัติดังนี้ 
 13.30 น.  บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามล าดับหมายเลขและลงลายมือชื่อรายงานตัว 
                        (ขาดการฝึกซ้อมตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)  
 14.00 น. ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย การถวายความเคารพ   การรับ  

 การถือปริญญาบัตร การส ารวมกริยาในการเดิน การนั่ง  โดยคณะกรรมการประจ าหน่วย  
  ฝึกซ้อม 

 15.00 น. ขึ้นเวทีเพ่ือฝึกซ้อม ก าหนด นาทีละ 30-33 คน การฝึกซ้อมในครั้งนี้ให้บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ 
  ทุกคน คณะกรรมการจะฝึกซ้อมบัณฑิตไปจนกว่าบัณฑิตจะปฏิบัติทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
  และมีกำรขำนชื่อจำกคณบดี และผู้ขำนชื่อบัณฑิต จึงจะยุติการฝึกซ้อม  

     17.30 น.         เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อย     
 
 

ในวันฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตต้องน ำบัตรประชำชนที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 
หรือบัตรที่หน่วยรำชกำรออกให้ที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตมำแสดงตอ่คณะกรรมกำรด้วย   

หำกไม่มีบัตรดังกล่ำวมำแสดงจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำฝึกซ้อมใหญ่และกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรโดยอัตโนมัติ 
 
 

  

 
 หมำยเหตุ :  1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีด าหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  และรองเท้าผ้าใบ 
                       2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ  กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าคัชชูสีด าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวต่ า  และรองเท้าผ้าใบ 
   3. บัณฑิตต้องน ำครุยวิทยฐำนะมำใส่ในกำรฝึกซ้อมด้วย 
   4.  ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะไม่อนุญำตให้เข้ำซ้อมโดยเด็ดขำด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ วันท่ี  25  กันยายน  2561 
ฝ่ายจัดการดา้นบัณฑติ สจล. ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

 
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

วันอำทิตย์ที่ 4 พฤศจิกำยน 2561  ภำคเช้ำ 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

(คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร, คณะกำรบริหำรและจัดกำร และคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี) 
------------------------------------------------------- 

     ภำคเช้ำ หน่วยฝึกซ้อมถือปฏิบัติดังนี้ 
 08.00 น.  บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามล าดับหมายเลขและลงลายมือชื่อรายงานตัว   
                       (ขาดการฝึกซ้อมตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)  
 08.30 น. ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย การถวายความเคารพ  การรับ 
 การถือปริญญาบัตร การส ารวมกริยาในการเดิน การนั่ง  โดยคณะกรรมการประจ าหน่วย  
 ฝึกซ้อม 

 09.30 น. ขึ้นเวทีเพ่ือฝึกซ้อม ก าหนด นาทีละ 30-33 คน การฝึกซ้อมในครั้งนี้ให้บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ 
  ทุกคน คณะกรรมการจะฝึกซ้อมบัณฑิตไปจนกว่าบัณฑิตจะปฏิบัติทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง  
  และมีกำรขำนชื่อจำกคณบดี และผู้ขำนชื่อบัณฑิต จึงจะยุติการฝึกซ้อม  

     12.00 น.        เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อย 

 
 

ในวันฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตต้องน ำบัตรประชำชนที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 
หรือบัตรที่หน่วยรำชกำรออกให้ที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตมำแสดงตอ่คณะกรรมกำรด้วย   

หำกไม่มีบัตรดังกล่ำวมำแสดงจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำฝึกซ้อมใหญ่และกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรโดยอัตโนมัติ 
  
 
 

 
 หมำยเหตุ :  1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีด าหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  และรองเท้าผ้าใบ 
                       2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ  กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าคัชชูสีด าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวต่ า  และรองเท้าผ้าใบ 
   3. บัณฑิตต้องน ำครุยวิทยฐำนะมำใส่ในกำรฝึกซ้อมด้วย 
   4.  ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะไม่อนุญำตให้เข้ำซ้อมโดยเด็ดขำด 
 
 
 
 

 
              

 
 

 



ณ วันท่ี  25  กันยายน  2561 
ฝ่ายจัดการดา้นบัณฑติ สจล. ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

วันอำทิตย์ที่ 4 พฤศจิกำยน 2561  ภำคบ่ำย 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

(คณะวิทยำศำสตร์  และคณะศิลปศำสตร์) 
------------------------------------------------------- 

     ภำคบ่ำย หน่วยฝึกซ้อมถือปฏิบัติดังนี้ 
 13.30 น.  บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามล าดับหมายเลขและลงลายมือชื่อรายงานตัว  
   (ขาดการฝึกซ้อมตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)  
 14.00 น. ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย การถวายความเคารพ   การรับ  

 การถือปริญญาบัตร การส ารวมกริยาในการเดิน การนั่ง โดยคณะกรรมการประจ าหน่วย 
 ฝึกซ้อม 

 15.00 น. ขึ้นเวทีเพ่ือฝึกซ้อม ก าหนด นาทีละ 30-33 คน การฝึกซ้อมในครั้งนี้ให้บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ 
  ทุกคน คณะกรรมการจะฝึกซ้อมบัณฑิตไปจนกว่าบัณฑิตจะปฏิบัติทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง  
  และมีกำรขำนชื่อจำกคณบดี และผู้ขำนชื่อบัณฑิต จึงจะยุติการฝึกซ้อม  

     17.30 น.         เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อย 
 

     

ในวันฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตต้องน ำบัตรประชำชนที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต 
หรือบัตรที่หน่วยรำชกำรออกให้ที่ติดบำร์โค้ดโดยฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิตมำแสดงตอ่คณะกรรมกำรด้วย   

หำกไม่มีบัตรดังกล่ำวมำแสดงจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำฝึกซ้อมใหญ่และกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรโดยอัตโนมัติ 
  

 
 หมำยเหตุ :  1. บัณฑิตชายสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีด าหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  และรองเท้าผ้าใบ 
                       2. บัณฑิตหญิงสวมชุดสุภาพ  กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าคัชชูสีด าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
  ห้ำม  สวมเสื้อยืด กางเกง กระโปรงเอวต่ า  และรองเท้าผ้าใบ 
   3. บัณฑิตต้องน ำครุยวิทยฐำนะมำใส่ในกำรฝึกซ้อมด้วย 
   4.  ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะไม่อนุญำตให้เข้ำซ้อมโดยเด็ดขำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


