กําหนดการฝกซอม
และรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 (ฉบับแกไข)
บัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร แบงเปน 5 กลุม
กลุมที่ 1 – 4 เปนระดับปริญญาตรี กลุม ที่ 5 เปนระดับบัณฑิตศึกษา
กลุมที่ 1 : นิติศาสตร พยาบาลศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รวม 1,686 คน)
ซอมรวม : เสารที่ 5 พ.ย. 59
เวลา : 08.00 – 10.30 น.

ซอมใหญ : อาทิตยที่ 6 พ.ย. 59
เวลา : 08.00 – 10.30 น.

วันพิธี : เสารที่ 12 พ.ย. 59
เวลา : 14.00 – 18.00 น.

08.00 น. บัณฑิตเขาหอประชุมใหญ
08.15 น. ตรวจรายชื่อบัณฑิต
08.30 น. เริ่มฝกซอมตามลําดับดังนี้
1. นิติศาสตร (725 คน)
2. พยาบาลศาสตร (82 คน) พัก/807
3. ศิลปศาสตร (705 คน)
4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(174 คน)

08.00 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตทุกคณะ
ตองเขาหอประชุมใหญทันที)
08.15 น. หอประชุมใหญปด และ
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
08.30 น. ซักซอมแตละขั้นตอนของพิธี
ทั้งหมด
09.00 น. ฝกซอมตามลําดับขั้นตอน
เหมือนวันพิธีและขยับที่นั่ง

14.00 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตเขา
หอประชุมใหญตามลําดับที่
กําหนดไว)
14.30 น. หอประชุมใหญปด และ
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
15.30 น. เตรียมพรอมรับเสด็จ
16.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เสด็จถึงหอประชุมใหญ
เริ่มพิธีการฯ ตามลําดับ

อนึ่ง สําหรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ขอเชิญมารวมฝกซอมกับมหาวิทยาลัยเฉพาะการฝกซอมใหญ

กลุมที่ 2 : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร แพทยศาสตร
รัฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร (รวม 1,729 คน)
ซอมรวม : เสารที่ 5 พ.ย. 59
เวลา : 10.31 – 13.00 น.

ซอมใหญ : อาทิตยที่ 6 พ.ย. 59
เวลา : 10.31 – 13.00 น.

วันพิธี : เสารที่ 12 พ.ย. 59
เวลา : 17.45 – 21.00 น.

10.31 น. บัณฑิตเขาหอประชุมใหญ
10.31 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตทุกคณะ 17.45 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตตองเขารับ
ตองเขาหอประชุมใหญทันที)
การตรวจรายชื่อ ณ ลาน
10.45 น. ตรวจรายชื่อบัณฑิต
10.45 น. หอประชุมใหญปด และ
ประวัติศาสตร กอนเขา
11.00 น. เริ่มฝกซอมตามลําดับดังนี้
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
หอประชุมใหญตามลําดับที่
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11.00 น. ซักซอมแตละขั้นตอนของพิธี
กําหนดไว)
(592 คน)
ทั้งหมด
18.30 น. หอประชุมใหญเปด
2. สาธารณสุขศาสตร (76 คน)
3. แพทยศาสตร (194 คน) พัก/862 11.30 น. ฝกซอมตามลําดับขั้นตอน 18.45 น. หอประชุมใหญปด
ตรวจรายชือ่ บัณฑิตอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนวันพิธีและขยับที่นั่ง
4. รัฐศาสตร (337 คน)
และเตรียมพรอมรับเสด็จ
5. วิศวกรรมศาสตร (530 คน)
19.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เสด็จออกจากหองที่ประทับ
เริ่มพิธีการฯ ตามลําดับ
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กลุมที่ 3 : พาณิชยศาสตรและการบัญชี ทันตแพทยศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร
เศรษฐศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (รวม 1,800 คน)
ซอมรวม : เสารที่ 5 พ.ย. 59
เวลา 13.30 – 16.00 น.

ซอมใหญ : อาทิตยที่ 6 พ.ย. 59
เวลา 13.30 – 16.00 น.

13.30 น. บัณฑิตเขาหอประชุมใหญ
13.45 น. ตรวจรายชื่อบัณฑิต
14.00 น. เริ่มฝกซอมตามลําดับดังนี้
1. พาณิชยศาสตรและการบัญชี
(542 คน)
2. ทันตแพทยศาสตร (65 คน)
3. สังคมสงเคราะหศาสตร (289 คน)
พัก/ 896
4. เศรษฐศาสตร (383 คน)
5. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร (521 คน)

13.30 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตทุกคณะ
ตองเขาหอประชุมใหญทันที)
13.45 น. หอประชุมใหญปด และ
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
14.00 น. ซักซอมแตละขั้นตอนของพิธี
ทั้งหมด
14.30 น. ฝกซอมตามลําดับขั้นตอน
เหมือนวันพิธีและขยับที่นั่ง

วันพิธี : อาทิตยที่ 13 พ.ย. 59
เวลา : 14.00 – 18.00 น.
14.00 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตเขา
หอประชุมใหญตามลําดับที่
กําหนดไว)
14.30 น. หอประชุมใหญปด และ
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
15.30 น. เตรียมพรอมรับเสด็จ
16.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เสด็จถึงหอประชุมใหญ
เริ่มพิธีการฯ ตามลําดับ

กลุมที่ 4 : วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง สหเวชศาสตร
วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยฯ ปรีดี พนมยงค (รวม 839 คน)
ซอมรวม : เสารที่ 5 พ.ย. 59
เวลา : 16.01 – 18.00 น.
16.01 น. บัณฑิตเขาหอประชุมใหญ
16.15 น. ตรวจรายชื่อบัณฑิต
16.30 น. เริ่มฝกซอมตามลําดับดังนี้
1. วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(236 คน)
2. ศิลปกรรมศาสตร (88 คน)
3. สถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง (211 คน)
4. สหเวชศาสตร (118 คน)
5. วิทยาลัยสหวิทยาการ (123 คน)
6. วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี
พนมยงค (63 คน)

ซอมใหญ : อาทิตยที่ 6 พ.ย. 59
เวลา : 16.01 – 18.00 น.

วันพิธี : อาทิตยที่ 13 พ.ย. 59
เวลา : 17.45 – 20.30 น.

16.01 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตทุกคณะ 17.45 น. เพลงยูงทอง (บัณฑิตตองเขารับ
ตองเขาหอประชุมใหญทันที)
การตรวจรายชื่อ ณ ลาน
16.15 น. หอประชุมใหญปด และ
ประวัติศาสตร กอนเขา
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
หอประชุมใหญตามลําดับที่
16.30 น. ซักซอมแตละขั้นตอนของพิธี
กําหนดไว)
ทั้งหมด
18.30 น. หอประชุมใหญเปด
17.00 น. ฝกซอมตามลําดับขั้นตอน 18.45 น. หอประชุมใหญปด
ตรวจรายชือ่ บัณฑิตอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนวันพิธีและขยับที่นั่ง
และเตรียมพรอมรับเสด็จ
19.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เสด็จออกจากหองที่ประทับ
เริ่มพิธีการฯ ตามลําดับ
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กลุมที่ 5 : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 25 คณะ (รวม 2,009 คน)
ซอมรวม : เสารที่ 5 พ.ย. 59
เวลา : 18.01 – 20.30 น.
18.01 น. บัณฑิตทุกคนเขาหอประชุม
ใหญ
18.15 น. ตรวจรายชื่อบัณฑิต
18.30 น. เริ่มฝกซอมตามลําดับดังนี้
(นิติ,พาณิชย, รัฐ, เศรษฐ, นิติ
เศรษฐศาสตรการคา, สังคม
สงเคราะห, ศิลป, วารสาร,
สังคมวิทยา, วิทย, วิศว,
แพทย, สหเวช,
ทันตแพทย, พยาบาล,
สถาปตย, สาธารณสุข,
สถาบันสิรินธร, สถาบันภาษา
, นวัตกรรม,
สหวิทยาการ, วิทยาลัยฯ
ปวย, วิทยาลัยฯ ปรีดี,
โลกคดีศึกษา, วิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ จุฬาภรณ)

ซอมใหญ : อาทิตยที่ 6 พ.ย. 59
เวลา : 18.01 – 20.30 น.

วันพิธี : อาทิตยที่ 13 พ.ย. 59
เวลา : 09.00 – 11.30 น.

เพลงยูงทอง (บัณฑิตทุก
09.00 น. บัณฑิตทุกคนเขาหอประชุม
คณะเขาหอประชุมใหญ)
ใหญ
18.15 น. หอประชุมใหญปด และ
09.30 น. หอประชุมใหญปด และ
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
ตรวจรายชื่อบัณฑิต
18.30 น. ซักซอมแตละขั้นตอนของพิธี 10.30 น. เริ่มพิธีการฯ ตามลําดับ
ทั้งหมด
19.00 น. ฝกซอมตามลําดับขั้นตอน
เหมือนวันพิธีและขยับที่นั่ง
18.01 น.

หมายเหตุ : กําหนดเวลาการฝกซอม และในวันพิธีของแตละกลุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
โปรดติดตามรายละเอียดไดที่เพจ ฝายวิชาการ มธ.

ฝายวิชาการ มธ., 18 ตุลาคม 2559

