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Thammasat Business School 2 

ก าหนดการฝึกซอ้ม  (หอประชุมใหญ)่ 

 ม ี3 คร ัง้   (ตอ้งตรงตอ่เวลา และลงชือ่เขา้ซอ้ม..ทกุคร ัง้) 

• รอบทีห่นึง่  

• วนัศกุรท์ ี ่24 พฤศจกิายน 2560  เขา้หอประชมุใหญ ่เวลา 13.30 – 15.00 น. 

• เนน้การถวายความเคารพ การเอางาน และการถอยกลับทีน่ั่ง 

• แตง่กายชดุนักศกึษา    รองเทา้ควรเป็นคูเ่ดยีวกนักบัวนัพธิ ี 

• รอบทีส่อง  

• วนัเสารท์ ี ่25 พฤศจกิายน 2560 เขา้หอประชมุใหญ ่เวลา 10.31 น. 

• บัณฑติน่ังตามเลขที ่ดผูังทีน่ั่งมากอ่นจากเว็บคณะฯ หรอืบอรด์ใตต้กึคณะพาณชิยฯ์ 

• แตง่กายชดุนักศกึษา    รองเทา้ควรเป็นคูเ่ดยีวกันกับวนัพธิ ี 

• รอบทีส่าม ซอ้มใหญ ่ 

• วนัอาทติยท์ี ่26 พฤศจกิายน 2560 เขา้หอประชุมใหญเ่วลา 10.31 น.  

• แตง่กายสวมชดุครยุ   

• รองเทา้ควรเป็นคูเ่ดยีวกนักบัวันพธิ ี 

• (ประตหูอปิด 10.45 น.)  หากมาไมท่นั-ไมเ่ขา้ฝึกซอ้ม หรอื ไมเ่ซ็นชือ่  

   ไมม่สีทิธิเ์ขา้รบัปรญิญา 
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วนัซอ้มใหญ ่

 วนัอาทติยท์ี ่26 พฤศจกิายน 2560 ถา่ยภาพหมูบ่ณัฑติ 
• สวมเสือ้ครยุ  หา้มสวมแวน่ตาด า 

• 1. พบกนั ณ จดุนัดพบหนา้คณะพาณชิยฯ์ เวลา 6.05 น. 

• 2. รวมพล ตัง้แถวหนา้คณะพาณชิยฯ์ เวลา 6.30 น. 

• 3. เดนิไปวดัสว่นสงู เวลา 6.40 น. 

• 4. วดัสว่นสงูส าหรับการจัดล าดับการยนืบนอัฒจันทร ์เวลา 6.50 น.   

        บรเิวณเตน้ท ์ลานจอดรถขา้งหอประชมุใหญ ่ดา้นสนามฟตุบอล  

• 5. ขึน้ Stand อฒัจันทรท์ี ่ 1 เวลา 7.05 น. 

• 6. กด Shutter  เวลา 7.15 น. 

• 7. เขา้หอประชมุใหญ ่น่ังตามเลขที ่ทีก่ าหนด เวลา 10.31 น. 

        ซอ้มเหมอืนวนัพธิ ี(ตอ้ง..ตรงตอ่เวลา)  

  ฝากของไวก้บัญาตทิ ัง้หมดเนือ่งจากมกีารขยบัแถวทีน่ ัง่ระหวา่งขึน้ฝึกซอ้ม 

         10.45 น. หอประชุมปิด  หากมาไมท่นัเวลาดงักลา่ว 
          ไมม่สีทิธิเ์ขา้รว่มพธิซีอ้มใหญ ่และหมดสทิธิเ์ขา้รบัปรญิญา 
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วนัรบัพระราชทานปรญิญา 

 วนัศกุรท์ ี ่1 ธนัวาคม 2560 
 

 สวมชุดครยุ 

*  15.30-16.30 น. พบกนั ณ หอ้งอาหาร ช ัน้ 1 คณะพาณิชยฯ์ มธ. 

      เพือ่ตรวจเครือ่งแตง่กาย เล็บ ผม และรบับตัรบณัฑติ ทีม่รีปูถา่ยตดิหนา้อก    

      ไมม่บีตัร-ไมม่สีทิธ ิเ์ขา้หอประชุม (ฝากสิง่ของสมัภาระไวท้ ีญ่าตทิ ัง้หมด) 
 

*  16.30 น. รวมตัวใตอ้าคาร คณะพาณชิยฯ์ เรยีงตามสาขาวชิา-เลขทีน่ั่งในหอประชมุ 
 

*  17.15 น. เดนิเรยีงแถว ไปหอประชมุใหญ ่ 

     รอฟังสญัญานเพลงยงูทอง  และเจา้หนา้ทีค่ณะฯ เป็นผูป้ลอ่ยแถว 

 

 * 18.30 น. ประตหูอประชุมใหญปิ่ด มธ.หา้มบณัฑติเขา้พธิหีลงัจากเวลานี ้

**  ทัง้วนัซอ้มและวนัพธิ ีหอ้งน ้าทีห่อประชมุ ไมเ่ปิดใหบ้รกิาร  ** 

**  โปรดดืม่น ้าแตน่อ้ย และ เขา้หอ้งน ้าทีต่กึคณะฯ ใหเ้รยีบรอ้ย ** 
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การแตง่กาย 

 รองเทา้หุม้สน้สดี าเรยีบ หา้มรองเทา้ก ามะหยี ่ไมม่เีครือ่งประดบัแวววาว และ
หา้มมโีลหะ /หา้มรองเทา้แบบผกูเชอืก-ถงุเทา้เลยขอ้เทา้ /บณัฑติหญงิตอ้ง
สวมถงุน่องสเีนือ้ 

 

 ทรงผมถกูตอ้งตามเพศ เก็บใหเ้รยีบรอ้ย เปิดหนา้ดา้นซา้ย หา้มท าสผีม  

     ผมสดี า เทา่น ัน้ ยกเวน้ นักศกึษาตา่งชาต ิ
 

 หา้มสวมเครือ่งประดับทกุชนดิ รวมทัง้นาฬกิาขอ้มอื  

 กิ๊บตดิผมตอ้งเป็นสดี า เทา่นัน้ 
 

 หา้มน าโทรศัพทม์อืถอื และพวงกญุแจ ทีเ่ป็นโลหะทกุชนดิ 

    เขา้หอประชมุ (ของมคีา่ใหฝ้ากญาตไิว ้คณะฯ ไมร่ับฝากของ) 



การแตง่กาย 

 ตดัเล็บสัน้(ไมเ่ห็นขอบขาว) หา้มทาสเีล็บ  

 หา้ม เคลอืบเงาเล็บ 

 หา้ม ตดิขนตาปลอม และบิ๊กอาย 

 หา้ม ใชน้ ้าหอม 

 หา้ม ไวห้นวดเครา 

 แวน่สายตา กรอบสดี า หรอืชบุสเีงนิ/ทอง ไมม่ลีวดลาย 
 

การยนืบนัได  

 ยนืขัน้ เวน้ขัน้ หา้มยนืขัน้บนสดุ 
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หลงัการซอ้ม 
 ทกุวนัตอ้งเซ็นชือ่ 

 

• ซอ้มคร ัง้ที ่1 เซ็นบนเวทดีา้นขา้ง และตรวจสอบชือ่และรปูถา่ย
เพือ่ท าทะเบยีนบณัฑติ และบตัรบณัฑติ (เฉพาะคนทีไ่มเ่รยีบรอ้ย) 

• (รปูถา่ยทีส่ง่ สนท. ตอ้งถกูตอ้งตามเพศ และปรญิญาทีไ่ดรั้บ) 
 

• ซอ้มคร ัง้ที ่2 เจา้หนา้ทีจ่ะน าไปใหเ้ซน็ชือ่ตามแถวทีน่ั่ง 
• และทกุคนตอ้งสง่คนืแบบสอบถามของคณะฯ  

 

• ซอ้มใหญ ่เจา้หนา้ทีจ่ะน าไปใหเ้ซน็ชือ่ตามแถวทีน่ั่ง 
 

• วนัพธิ ีเชค็ชือ่ตอนรายงานตวัรับบตัรบณัฑติ และ 
               ในแถวน่ังหอประชมุ (น่ังตามเลขทีใ่หมห่ลงัขยับแถว) 
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กระบวนการเขา้รบัพระราชทาน 

ลกุจากทีน่ ัง่พรอ้มกนั 

ถวายความเคารพพรอ้มกนั 

เดนิไปรอทีบ่นัไดข ัน้
สดุทา้ยกอ่นขึน้เวท ี

พธิบีนเวท ี

ลงจากเวทเีดนิไปรอทีเ่กา้อี้
ของตนเอง 

ยนืรอบณัฑติครบท ัง้แถวถวายความ
เคารพพรอ้มกนั 

น ัง่ลงพรอ้มกนั 

คนถดัมายนืรอ
ข ัน้เวน้ข ัน้ 
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พธิบีนเวท ี 



รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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กรุณาติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง 
ท่ีฝ่ายวิชาการ มธ.   www.tu.ac.th 

 
Facebook: ฝ่ายวิชาการ มธ. 

 
และ www.tbs.tu.ac.th 

 

http://www.tu.ac.th/


ขอความรว่มมอืตอบแบบสอบถามของ
มหาวทิยาลยั และของคณะฯ 
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1. ตอบแบบสอบถาม Online 

         เรียน บณัฑิตทุกท่าน 

     มหาวทิยาลยัฯ ขอความร่วมมือจากบณัฑิตทุกท่านตอบแบบสอบถามภาวะการหางานท าของบณัฑิต รุ่นปีการศึกษา 
2559 โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันา หลกัสูตร การเรียนการสอน ทั้งในระดบัมหาวทิยาลยั และ
ระดบัประเทศ  โดยสามารถคล๊ิกไปท่ี 
ภาษาไทย  https://goo.gl/forms/5JTlBqBX5YW9L7Wo1  ภาษาองักฤษ  https://goo.gl/forms/0ux579NIQYFGEZaY2 

 
                                      ภาษาไทย              ภาษาองักฤษ 
 

 
2. แบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  
    (แจกวนัซอ้มรวม และส่งแบบสอบถามคืนพร้อมเซ็นช่ือเขา้ฝึกซอ้มในวนัซอ้มรวม วนัท่ี  25 พ.ย.2560) 
ข้อมูลทีต้่องเตรียม 
- ท่ีอยูข่องสถานท่ีท างาน ของบณัฑิต 
- เดือนท่ีเร่ิมท างาน  เงินเดือน(รายไดต้่อเดือน รวมสวสัดิการอ่ืนๆ ดว้ย)  ต าแหน่งงาน 
- ขอ้มูลส่วนตวั  เลขท่ีบตัรประชาชน  เลขทะเบียนนกัศึกษา 
หมายเหต ุ ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามส าคญัมาก ส าหรับใชใ้นการจดัล าดบัมหาวทิยาลยั 
 และใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะฯ 
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