
ก ำหนดกำรฝึกซอ้มเพือ่เขำ้รบั
พระรำชทำนปรญิญำบตัร 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2562-2563

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

(ฉบบัรา่ง รอก าหนดการตรวจ ATK)

ขอ้มลู ณ วนัที ่10 พฤษภำคม 2565
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ก ำหนดกำรฝึกซอ้ม  (หอประชุมใหญ)่

 ม ี2 คร ัง้   (ตอ้งตรงตอ่เวลำ และลงชือ่เขำ้ซอ้ม..ทกุคร ัง้)

• รอบทีห่นึง่ 

• วนัพฤหสับดทีี ่12 พฤษภำคม 2565 เขา้หอประชมุใหญ ่เวลำ 8.30 – 11.00 น.

• เนน้การถวายความเคารพ การเอางาน และการถอยกลับทีน่ั่ง

• แตง่กายชดุนักศกึษา รองเทา้ควรเป็นคูเ่ดยีวกนักบัวันพธิี

• รอบทีส่อง ซอ้มใหญ่

• วนัศกุรท์ ี ่20 พฤษภำคม 2565 เขำ้หอประชุมใหญเ่วลำ 9.00 น. (ตรงเวลำ)

• แตง่กายสวมชดุครยุ (แตง่กายและขอ้หา้มตา่งๆ เหมอืนวนัพธิ)ี

• รองเทา้ควรเป็นคูเ่ดยีวกนักบัวันพธิ ี

• (ประตหูอปิด 9.15 น.)  หำกมำไมท่นั-ไมเ่ขำ้ฝึกซอ้ม หรอื ไมเ่ซ็นชือ่ 

ไมม่สีทิธิเ์ขำ้รบัปรญิญำ (สญัญำณเพลงยงูทองดงั เขำ้หอประชุมทนัท)ี
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วนัซอ้มใหญ่ (รอก ำหนดกำร มธ)

 วนัศกุรท์ ี ่20 พฤษภำคม 2565  ถำ่ยภำพหมูบ่ณัฑติ 62
• สวมเสือ้ครยุ  หำ้มสวมแวน่ตำด ำ

• 1. พบกนั ณ จดุนัดพบหนา้คณะพาณชิยฯ์ ชว่งเชา้ เวลา 6.10 น.

• 2. รวมพล ตัง้แถว ถนนหนา้คณะพาณชิยฯ์ เวลา 6.25 น

• 3. เดนิไปวดัสว่นสงู เวลา 6.40 น. 

• 4. วดัสว่นสงูส าหรับการจัดล าดบัการยนืบนอฒัจันทร ์เวลำ 6.50 น.(มำหลงัจำกนีไ้มไ่ดถ้ำ่ยรปูหมู)่

บรเิวณเตน้ท ์ลานจอดรถขา้งหอประชมุใหญ ่ดา้นสนามฟตุบอล 

• 5. ขึน้ Stand อฒัจนัทรท์ ี ่1 เวลำ 7.00 น.  

• 6. กด Shutter เวลำ 7.15 น.

• 7. เขา้หอประชมุใหญ ่น่ังตามเลขที ่ทีก่ าหนด เวลำ 8.30 น.

ซอ้มเหมอืนวนัพธิี (ตอ้ง..ตรงตอ่เวลำ) 

ฝำกของไวก้บัญำตทิ ัง้หมดเนือ่งจำกมกีำรขยบัแถวทีน่ ัง่แทนคนขำดซอ้มระหวำ่งขึน้ฝึกซอ้ม

8.30 น. หอประชุมปิด  หำกมำไมท่นัเวลำดงักลำ่ว

ไมม่สีทิธ ิเ์ขำ้รว่มพธิซีอ้มใหญ ่และหมดสทิธิเ์ขำ้รบัปรญิญำ
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วนัซอ้มใหญ ่(รอก ำหนดกำร มธ)

 วนัศกุรท์ ี ่20 พฤษภำคม 2565  ถำ่ยภำพหมูบ่ณัฑติ 63
• สวมเสือ้ครยุ  หำ้มสวมแวน่ตำด ำ

• 1. พบกนั ณ จดุนัดพบหนา้คณะพาณชิยฯ์ ชว่งเชา้ เวลา 6.25 น.

• 2. รวมพล ตัง้แถว ถนนหนา้คณะพาณชิยฯ์ เวลา 6.30 น

• 3. เดนิไปวดัสว่นสงู เวลา 6.50 น. 

• 4. วดัสว่นสงูส าหรับการจัดล าดบัการยนืบนอฒัจันทร ์เวลำ 7.05 น.(มำหลงัจำกนีไ้มไ่ดถ้ำ่ยรปูหมู)่

บรเิวณเตน้ท ์ลานจอดรถขา้งหอประชมุใหญ ่ดา้นสนามฟตุบอล 

• 5. ขึน้ Stand อฒัจนัทรท์ ี ่1 เวลำ 7.15 น.  

• 6. กด Shutter เวลำ 7.30 น.

• 7. เขา้หอประชมุใหญ ่น่ังตามเลขที ่ทีก่ าหนด เวลำ 8.30 น.

ซอ้มเหมอืนวนัพธิี (ตอ้ง..ตรงตอ่เวลำ) 

ฝำกของไวก้บัญำตทิ ัง้หมดเนือ่งจำกมกีำรขยบัแถวทีน่ ัง่แทนคนขำดซอ้มระหวำ่งขึน้ฝึกซอ้ม

8.30 น. หอประชุมปิด  หำกมำไมท่นัเวลำดงักลำ่ว

ไมม่สีทิธ ิเ์ขำ้รว่มพธิซีอ้มใหญ ่และหมดสทิธิเ์ขำ้รบัปรญิญำ
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วนัรบัพระรำชทำนปรญิญำ

 วนัอำทติยท์ ี ่29 พฤษภำคม 2565

 สวมชุดครยุ

* ชว่งเชำ้ตรวจ ATK เรยีงตำมคณะฯ รอประกำศจำก มธ.

*  11.00-13.00 น. พบกนั ณ เตน้ท ์หนำ้คณะพำณชิยฯ์ มธ.

เพือ่ตรวจเครือ่งแตง่กำย เล็บ ผม และรบับตัรบณัฑติ ทีม่รีปูถำ่ยตดิหนำ้อกดำ้นขวำ   

ไมม่บีตัร-ไมม่สีทิธ ิเ์ขำ้หอประชุม (ฝำกสิง่ของสมัภำระไวท้ ีญ่ำตทิ ัง้หมด)

*  13.30 น. รวมตัวทีเ่ตน้ทเ์ก็บตวับณัฑติขา้งหอประชมุ 

• เขา้แถวเรยีงตามสาขาวชิา-และเลขทีน่ั่งในหอประชมุ ตามทีน่ั่งทีข่ยับวนัซอ้มใหญ่

*  14.00 น. เดนิเรยีงแถว เขา้หอประชมุใหญ ่

รอฟังสญัญานเพลงยงูทอง  และเจา้หนา้ทีค่ณะฯ เป็นผูป้ลอ่ยแถว

(มธ.แจกแมสใหมก่อ่นเขำ้หอประชุม โดยใหถ้อดของเกำ่ทิง้)

* 14.30 น. ประตหูอประชุมใหญปิ่ด มธ.หำ้มบณัฑติเขำ้พธิหีลงัจำกเวลำนี้

**  ทัง้วนัซอ้มและวนัพธิ ีหอ้งน ้าทีห่อประชมุ ไมเ่ปิดใหบ้รกิาร  **

**  โปรดดืม่น ้าแตน่อ้ย และ เขา้หอ้งน ้าทีต่กึคณะฯ ใหเ้รยีบรอ้ย **
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กำรแตง่กำย

 รองเทา้หุม้สน้สดี าเรยีบ หา้มรองเทา้ก ามะหยี ่ไมม่เีครือ่งประดบัแวววาว และหา้มมี
โลหะ /หา้มรองเทา้แบบผกูเชอืก-ถงุเทา้เลยขอ้เทา้ /บณัฑติหญงิตอ้งสวมถงุน่องสเีนือ้

 ทรงผมถกูตอ้งตามเพศ เก็บใหเ้รยีบรอ้ย เปิดหนา้ดา้นซา้ย หา้มท าสผีม 

ผมสดี ำ เทำ่น ัน้ ยกเวน้ นักศกึษาตา่งชาติ

 หา้มสวมเครือ่งประดบัทกุชนดิ รวมทัง้นาฬกิาขอ้มอื 

 กิ๊บตดิผมตอ้งเป็นสดี า เทา่นัน้

 หา้มน าโทรศพัทม์อืถอื และพวงกญุแจ ทีเ่ป็นโลหะทกุชนดิ

เขา้หอประชมุ (ของมคีา่ใหฝ้ากญาตไิว ้คณะฯ ไมร่ับฝากของ)



กำรแตง่กำย

 ตดัเล็บสัน้(ไมเ่ห็นขอบขาว) หา้มทาสเีล็บ 

 หา้ม เคลอืบเงาเล็บ

 หา้ม บิ๊กอาย ตดิขนตาปลอมไดไ้มย่าวมาก

 หา้ม ใชน้ ้าหอม

 หา้ม ไวห้นวดเครา

 แวน่สายตา กรอบสดี า หรอืชบุสเีงนิ/ทอง ไมม่ลีวดลาย

*บณัฑติทีแ่ตง่กายชดุขา้ราชการและประสงคถ์อืกระบีเ่ขา้พธิ ี
ใหแ้จง้พีท่พิยรั์ตน ์email : Tipparat.a@tbs.tu.ac.th
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หลงักำรซอ้ม
 ทกุวนัตอ้งเซ็นชือ่

• ซอ้มคร ัง้ที ่1 เซ็นบนเวทดีำ้นขำ้ง และตรวจสอบชือ่คนทีย่งัไม่
ขึน้ทะเบยีนบณัฑติ และรปูถา่ยเพือ่ท าทะเบยีนบณัฑติ (เฉพาะคนที่
ไมเ่รยีบรอ้ย)

• (รปูถา่ยทีส่ง่ สนท. ตอ้งถกูตอ้งตามเพศ และปรญิญาทีไ่ดร้ับ)

• ซอ้มใหญ ่เจา้หนา้ทีจ่ะน าไปใหเ้ซน็ชือ่ตามแถวทีน่ั่ง

• วนัพธิ ีเชค็ชือ่ตอนรายงานตวัรับบตัรบณัฑติ และ

ในแถวน่ังหอประชมุ 

(น่ังตามเลขทีใ่หมห่ลงัขยบัแถววนัซอ้มใหญ)่
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กระบวนกำรเขำ้รบัพระรำชทำน

ลกุจำกทีน่ ัง่พรอ้มกนั

ถวำยควำมเคำรพพรอ้มกนั

เดนิไปรอทีบ่นัไดข ัน้
สดุทำ้ยกอ่นขึน้เวที

พธิบีนเวที

ลงจำกเวทเีดนิไปรอทีเ่กำ้อี้
ของตนเอง

ยนืรอบณัฑติครบท ัง้แถวถวำยควำม
เคำรพพรอ้มกนั

น ัง่ลงพรอ้มกนั

คนถดัมำยนืรอ
ข ัน้เวน้ข ัน้
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พธิบีนเวท ี



มำตรกำรดำ้นสำธำรณสขุ
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*วนัซ้อมย่อยคณะ และวนัซ้อมใหญ่ ขอให้บัณฑิต
ตรวจวดั ATK มาด้วยตัวเอง (ก่อนวนัเข้าร่วมพธีิ 1
วนั) และกรอกแบบรายงานการตรวจตามลงิค์ด้านล่างนี้
พร้อมถ่ายภาพลงมือถือ โชว์แสดงให้เจ้าหน้าที่คณะฯ 
ดู ก่อนเข้าหอประชุม
*สวมหน้ากากตลอดเวลาทีอ่ยู่ในมหาวทิยาลยั



ลงิคส์ ำหรบัสง่ผลตรวจ ATK
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แบบฟอร์มย่ืนส่งผลการตรวจ Atk วนัที่ 12 พ.ค. 2565 (วนัซ้อมย่อย)
ส ำหรับบณัฑิตคณะพำณิชยฯ์ มธ. ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563
ลิงค ์: https://shorturl.asia/efIdG

แบบฟอร์มย่ืนส่งผลการตรวจ Atk วนัที่ 20 พ.ค. 2565 (วนัซ้อมใหญ่)
ส ำหรับบณัฑิตคณะพำณิชยฯ์ มธ. ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563
ลิงค ์: https://shorturl.asia/WGtx0

https://shorturl.asia/efIdG
https://shorturl.asia/WGtx0


ขอควำมรว่มมอืตอบแบบสอบถำมของ
มหำวทิยำลยั และของคณะฯ
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ตอบแบบสอบถาม Online

                                           
 
                                                                                   
                                        2563                                              
                                                                                   
 

        
https://forms.gle/PZS5QNwX4FuNYC4y6 

           
https://forms.gle/r5wj9AFpjnEQQRRXA 

  
 



รำยละเอยีดเพิม่เตมิ
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กรุณำติดตำมข่ำวสำรรำยละเอียดเพ่ิมเติมอยำ่งต่อเน่ือง
ท่ีฝ่ำยวิชำกำร มธ.   www.tu.ac.th

Facebook: ฝ่ำยวิชำกำร มธ.

และ www.tbs.tu.ac.th

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

