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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล
เรื่ อง การฝึ กซ้อมรับปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2561
-------------------------ด้ว ยมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลได้ก าหนดพิ ธี พ ระราชทานปริ ญญาบัต ร ประจ าปี
การศึ กษา 2561 ในวัน พุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหิ ดลสิ ทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศาลายา ในโอกาสอันเป็ นมงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ นแทนพระองค์ไปพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ าเร็ จ
การศึ กษาจากมหาวิทยาลัย มหิ ดล และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัย
จึงกาหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อมรับปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2561 ดังนี้
1. กาหนดการฝึ กซ้ อมรับปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยมหิ ดลกาหนดการฝึ กซ้อมรับปริ ญญาบัตรรวม 3 ครั้ง บัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาจะต้องฝึ กซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกครั้ง หากขาดการ
ฝึ กซ้อมครั้งใดครั้งหนึ่ ง มหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร
ในวันพิธี เว้นแต่มีเหตุสุดวิสยั และได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น อนึ่ง ขอให้ บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาทุกระดับนาชุ ดครุ ยมาในวันฝึ กซ้ อมย่ อย (วันที่ 28 กันยายน 2562) เพื่อติด
สัญญาณระบบตรวจนับและติดตามบัณฑิตรายบุคคล (RFID)TAG และในวันฝึ กซ้ อมใหญ่
ให้ แต่ งกายเช่ นเดียวกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. การฝึ กซ้ อมรับปริญญาบัตรครั้งที่ 1 (ฝึ กซ้ อมย่ อย)
- ส่วนงานและสถาบันสมทบที่มีบณ
ั ฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรจะเป็ น
ผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานที่ ฝึกซ้อม และทาการฝึ กซ้อมบัณฑิตในสังกัดโดยคณะกรรมการ
ฝึ กซ้อมรับปริ ญญาบัตรที่ส่วนงาน และสถาบันสมทบเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
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- พระภิ กษุ และสามเณรฝึ กซ้อมย่อย (ครั้ งที่ 1 และครั้ งที่ 2) วันศุ กร์ ที่ 27 กันยายน
พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุ มน้ าทอง คุ ณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึ กษา มหาวิทยาลัย
มหิ ดล ศาลายา
3. การฝึ กซ้ อมรั บปริ ญญาบั ตรครั้ งที่ 2 (ฝึ กซ้ อมย่ อย) วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน
พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้ดาเนินการโดยกาหนดสถานทีฝ่ ึ กซ้ อมไว้ ดังนี้
- สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์
นายแพทย์ชชั วาล โอสถานนท์ และห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิ ช
- ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน ศาลายา
- ห้องประชุมภัทรมหาราชการุ ณย์ อาคารมหิ ดลอดุลยเดชฯ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์
ศาลายา
- ห้องประชุม MLC - 322 ศูนย์การเรี ยนรู ้มหิ ดล ศาลายา
- ห้องประชุม 217 – 218 อาคารสิ ริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา
4. การฝึ กซ้ อ มรับ ปริญญาบัตรครั้ ง ที่ 3 (ฝึ กซ้ อ มใหญ่ ) วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สาหรับรายละเอียดการฝึ กซ้อมรับปริ ญญาบัตร ครั้งที่ 2 (ฝึ กซ้อมย่อย) และครั้งที่ 3
(ฝึ กซ้อมใหญ่) สามารถดูได้ที่ Website https:// egraduation.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดี
ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุ ต)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการฝึ กซ้อมรับปริ ญญาบัตร
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ตารางการฝึ กซ้ อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 (ฝึ กซ้ อมย่ อย)
วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
ห้ องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช
สานักงานอธิการบดี ศาลายา
รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- บธ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ)
- ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
- ศศ.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
- พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
- วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วศ.บ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

372 คน
37 คน
15 คน
จานวน 424 คน

166 คน
215 คน
50 คน
จานวน 431 คน

390 คน
จานวน 390 คน
รวมทั้งสิ้น (3 รอบ)
1,245 คน
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ห้ องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์
สานักงานอธิการบดี ศาลายา
รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วท.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ)
- ศศ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ)
- บธ.บ. (การเงิน) (วิทยาลัยนานาชาติ)
- พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ)
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
- พทป.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
- กอ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
- ทล.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริ ญญาโท
- กจ.ม. (หลักสูตรไทย) (วิทยาลัยการจัดการ)
- กจ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาลัยการจัดการ)

92 คน
92 คน
114 คน
59 คน
จานวน 357 คน

275 คน
48 คน
30 คน
19 คน
จานวน 372 คน

319 คน
83 คน
จานวน 402 คน
รวมทั้งสิ้น (3 รอบ)
1,131 คน

6
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หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ
สถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน ศาลายา
รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย์)
- วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ )
- พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก)
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- ท.บ. (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
- ศศ.บ. (วิทยาลัยราชสุดา)
- พ.บ. (ร่ วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข)
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วท.บ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)
- ศศ.บ. (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
- พ.บ. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)

153 คน
37 คน
85 คน
จานวน 275 คน

100 คน
80 คน
133 คน
จานวน 313 คน

151 คน
65 คน
99 คน
จานวน 315 คน
รวมทั้งสิ้น (3 รอบ)
903 คน
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ห้ องประชุมภัทรมหาราชการุณย์
อาคารมหิดลอดุลยเดชฯ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์)
330 คน
จานวน 330 คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วท.บ. (มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
153 คน
- บธ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
53 คน
- บช.บ. (มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
76 คน
- วศ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี)
33 คน
จานวน 315 คน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- สพ.บ. (คณะสัตวแพทยศาสตร์ )
40 คน
- ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์)
122 คน
- ดศ.บ. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
150 คน
จานวน 312 คน
รวมทั้งสิ้น (3 รอบ)
957 คน
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ห้ องประชุม MLC-322
ศู นย์ การเรียนรู้ มหิดล ศาลายา
รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วท.บ. (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- วท.บ. (คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
- ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ)
- วท.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ)
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วท.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
- ศศ.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
- วท.บ. (คณะกายภาพบาบัด)
- พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริ ญญาตรี
- วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์)
- พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
- ทุนภูมิพล

173 คน
78 คน
42 คน
9 คน
จานวน 302 คน

61 คน
93 คน
100 คน
55 คน
จานวน 309 คน

290 คน
2 คน
1 คน
จานวน 293 คน
รวมทั้งสิ้น (3 รอบ)
904 คน
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ห้ องประชุม 217-218
อาคารสิริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา
รอบที่ 1 เวลา 8.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.30 น.)
ปริ ญญาเอก / โท
- ส.ด. / ศษ.ด. / รป.ด. / พย.ด. / ดศ.ด. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- วท.ม. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
โปรดดูรายละเอียดทาง WWW.grad.mahidol.ac.th จานวน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.30 น.)
ปริ ญญาโท
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- ส.ม. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- วศ.ม. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- ศศ.ม./ ศษ.ม.(สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- พย.ม. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
โปรดดูรายละเอียดทาง WWW.grad.mahidol.ac.th จานวน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.30 น.)
ปริ ญญาเอก / โท / ป.บัณฑิต และ ป.บัณฑิตชั้นสูง / ปริ ญญาตรี
- ปร.ด. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- ภ.ม. / กจ.ม. / บธ.ม. /รป.ม. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- อค.ม./ ดศ.ม./พทป.ม. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
- ป.บัณฑิต และ ป.บัณฑิตชั้นสูง (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
โปรดดูรายละเอียดทาง WWW.grad.mahidol.ac.th

19 คน
430 คน
449 คน

61 คน
28 คน
58 คน
127 คน
144 คน
418 คน

182 คน
74 คน
15 คน
19 คน
5 คน
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รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.30 น.)
ปริ ญญาเอก / โท / ป.บัณฑิต และ ป.บัณฑิตชั้นสูง/ ปริ ญญาตรี
- ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์)

87 คน
จานวน 382 คน
รวมทั้งสิ้น (3 รอบ)
1,249 คน

 ขอให้ ผ้ทู นี่ าบัณฑิตจากส่ วนงาน ดาเนินการดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 1 พร้อมทั้งนาเข้าที่นงั่ ให้ เสร็ จเรี ยบร้อย
ก่อนเวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ให้เสร็จเรี ยบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อ
บัณฑิตรอบที่ 1 ฝึ กซ้อมเสร็ จแล้ว ขอให้บณ
ั ฑิตรอบที่ 2 เข้าประจาที่นงั่
ทันที
รอบที่ 3 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 3 ให้เสร็จเรี ยบร้อยก่อนเวลา 12.30 น. เมื่อ
บัณฑิตรอบที่ 2 ฝึ กซ้อมเสร็ จแล้ว ขอให้บณ
ั ฑิตรอบที่ 3 เข้าประจาที่นงั่
ทันที

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฝึ กซ้ อมฯ จะติดป้ ายชื่อปริญญา และคณะไว้ให้ หลังเก้ าอีท้ นี่ ั่ง
ของบัณฑิต

P a g e | 14

ตารางการฝึ กซ้ อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (ฝึ กซ้ อมใหญ่ ) ปี การศึกษา 2561
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
รอบเช้ า

ขั้นปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
กิตติมศักดิ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาบัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิตอันดับที่ 5-34 รายงานตัวเวลา 05.00 – 07.00 น.
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2 (Park 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงั ต่ อไปนี้
อันดับ
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
จานวน
ลาดับ
ที่
(คน)
ผู้เข้ ารับ
1
1 ปร.ด. (พระภิกษุ ) (บัณฑิตวิทยาลัย)
3
2 ศศ.ม. /ศษ.ม. (พระภิกษุ ) (บัณฑิตวิทยาลัย)
1
3 ศศ.บ. (พระภิกษุ ) (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
5
4 ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
19
(1-19)
5 ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /พย.ด. /ดศ.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย)
430
(20-449)
6 วท.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย)
61
(450-510)
7 วท.ม. (สาธารณสุ ขศาสตร์) (บัณฑิตวิทยาลัย)
28
(511-538)
8 ส.ม.
58
(539-596)
9 วศ.ม.
(บัณฑิตวิทยาลัย)
127
(597-723)
10 ศศ.ม. /ศษ.ม.
144
(724-867)
11 พย.ม.
319
(868-1186)
12 กจ.ม. (ไทย) (วิทยาลัยการจัดการ)
83
(1187-1269)
13 กจ.ม. (นานาชาติ) (วิทยาลัยการจัดการ)
166
(1270-1435)
14 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
40
(1436-1475)
15 สพ.บ. (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
290
(1476-1765)
16 วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์)
พัก 10 นาที
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ตารางการฝึ กซ้ อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (ฝึ กซ้ อมใหญ่ ) ปี การศึกษา 2561
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
รอบเช้ า
ขั้นปริญญา อันดับ
ที่
บัณฑิต
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

จานวน
(คน)
173
วท.บ. (คณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
215
วท.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
61
93
ศศ.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
100
วท.บ. (คณะกายภาพบาบัด)
ศศ.บ. (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
65
วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี)
50
วท.บ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)
151
ศศ.บ. (วิทยาลัยราชสุ ดา)
80
ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์)
87
วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
37
ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ)
42
วท.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ)
9
ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
37
ศศ.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
15
พ.บ. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
99
พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
2
พ.บ. (ร่ วมผลิตกระทรวงสาธารณสุ ข)
133
รวม
3,224

ลาดับ
ผู้เข้ ารับ
(1766-1938)
(1939-2153)
(2154-2214)
(2215-2307)
(2308-2407)
(2408-2472)
(2473-2522)
(2523-2673)
(2674-2753)
(2754-2840)
(2841-2877)
(2878-2919)
(2920-2928)
(2929-2965)
(2966-2980)
(2981-3079)
(3080-3081)
(3082-3214)
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ตารางการฝึ กซ้ อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (ฝึ กซ้ อมใหญ่ ) ปี การศึกษา 2561
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รอบบ่ าย

ขั้นปริญญา
รางวัล
เกียรติบตั ร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาบัณฑิต

ป.บัณฑิต
บัณฑิต

บัณฑิตอันดับที่ 38 -69 รายงานตัวเวลา 09.00 - 10.30 น.
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2 (Park 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงั ต่ อไปนี้
อันดับ
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
จานวน
ที่
(คน)
35 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิ ดล
6
36 เกียรติบตั รศาสตราจารย์เกียรติคุณ
11
37 เกียรติบตั รศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
4
38 ปร.ด.
182
39 ภ.ม.
5
40 กจ.ม.
(บัณฑิตวิทยาลัย)
9
41 บธ.ม.
24
42 รป.ม.
36
43 การจัดการสาธารณสุ ขมูลฐานมหาบัณฑิต
15
44 อค.ม.
5
45 ดศ.ม.
(บัณฑิตวิทยาลัย)
9
46 พทป.ม.
5
47 ป.บัณฑิต และป.บัณฑิตชั้นสู ง (บัณฑิตวิทยาลัย)
5
48 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
275
49 ท.บ. (คณะทันตแพทยศาสตร์)
100
50 ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์)
122
51 วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย์)
153

ลาดับ
ผู้เข้ ารับ

(3125-3396)
(3397-3401)
(3402-3410)
(3411-3434)
(3435-3470)
(3471-3485)
(3486-3490)
(3491-3499)
(3500-3504)
(3505-3509)
(3510-3784)
(3785-3884)
(3885-4006)
(4007-4159)
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ขั้นปริญญา อันดับ
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
จานวน
ลาดับ
ที่
(คน)
ผู้เข้ ารับ
52 พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์)
330 (4160-4489)
บัณฑิต
53 วท.บ. (คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
78 (4490-4567)
54 วศ.บ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
390 (4568-4957)
พัก10นาที
55 วท.บ.
92 (4958-5049)
56 ศศ.บ.
(วิทยาลัยนานาชาติ)
92 (5050-5141)
57 บธ.บ.
486 (5142-5627)
58 วท.บ.
153 (5628-5780)
59 บธ.บ.
53 (5781-5833)
60 บช.บ.
(มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 76 (5834-5909)
61 วศ.บ.
33 (5910-5942)
62 พทป.บ.
48 (5943-5990)
63 กอ.บ.
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
30 (5991-6020)
64 ทล.บ.
19 (6021-6039)
65 ดศ.บ. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
150 (6040-6189)
66 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก)
85 (6190-6274)
67 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ)
59 (6275-6333)
68 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)
55 (6334-6388)
ทุน
69 ทุนภูมิพล
1
(6389)
รวม
3,196
รวมทั้งสิ้น
6,420
หมายเหตุ
อันดับที่ 1-3 พระภิกษุ จานวน 5 รู ป ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศึกษา ขอให้
รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ วิ ท ยาลัย ศาสนศึ ก ษา ก่ อ นเดิ น ทางไปฝึ กซ้ อ ม ณ มหิ ด ลสิ ทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 10.30 น.โดยรถยนต์ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
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ตารางลาดับการเข้ ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี การศึกษา 2561
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รอบเช้ า

ขั้นปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
กิตติมศักดิ์
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาบัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิตอันดับที่ 5-34 รายงานตัวเวลา 05.00 – 07.00 น.
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2 (Park 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงั ต่ อไปนี้
อันดับ
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
จานวน
ที่
(คน)
1
1 ปร.ด. (พระภิกษุ) (บัณฑิตวิทยาลัย)
3
2 ศศ.ม. /ศษ.ม. (พระภิกษุ ) (บัณฑิตวิทยาลัย)
1
3 ศศ.บ. (พระภิกษุ) (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
5
4 ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
19
5 ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /พย.ด. /ดศ.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย)
430
6 วท.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย)
61
7 วท.ม. (สาธารณสุ ขศาสตร์) (บัณฑิตวิทยาลัย)
28
8 ส.ม.
58
9 วศ.ม.
(บัณฑิตวิทยาลัย)
127
10 ศศ.ม. /ศษ.ม.
144
11 พย.ม.
319
12 กจ.ม. (ไทย) (วิทยาลัยการจัดการ)
83
13 กจ.ม. (นานาชาติ) (วิทยาลัยการจัดการ)
166
14 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
40
15 สพ.บ. (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
290
16 วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์)
พัก 10 นาที

ลาดับ
ผู้เข้ ารับ

(1-19)
(20-449)
(450-510)
(511-538)
(539-596)
(597-723)
(724-867)
(868-1186)
(1187-1269)
(1270-1435)
(1436-1475)
(1476-1765)
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ตารางลาดับการเข้ ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี การศึกษา 2561
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รอบเช้ า
ขั้นปริญญา อันดับ
ที่
บัณฑิต
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

จานวน
(คน)
173
วท.บ. (คณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
215
วท.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
61
93
ศศ.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
100
วท.บ. (คณะกายภาพบาบัด)
ศศ.บ. (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
65
วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี)
50
วท.บ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)
151
ศศ.บ. (วิทยาลัยราชสุ ดา)
80
ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์)
87
วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
37
ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ)
42
วท.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ)
9
ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
37
ศศ.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
15
พ.บ. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
99
พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
2
พ.บ. (ร่ วมผลิตกระทรวงสาธารณสุ ข)
133
รวม
3,224

ลาดับ
ผู้เข้ ารับ
(1766-1938)
(1939-2153)
(2154-2214)
(2215-2307)
(2308-2407)
(2408-2472)
(2473-2522)
(2523-2673)
(2674-2753)
(2754-2840)
(2841-2877)
(2878-2919)
(2920-2928)
(2929-2965)
(2966-2980)
(2981-3079)
(3080-3081)
(3082-3214)
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ตารางลาดับการเข้ ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี การศึกษา 2561
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รอบบ่ าย

ขั้นปริญญา
รางวัล
เกียรติบตั ร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาบัณฑิต

ป.บัณฑิต
บัณฑิต

บัณฑิตอันดับที่ 38 -69 รายงานตัวเวลา 10.00-11.30 น.
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2 (Park 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงั ต่ อไปนี้
อันดับ
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
จานวน
ที่
(คน)
35 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิ ดล
6
36 เกียรติบตั รศาสตราจารย์เกียรติคุณ
11
37 เกียรติบตั รศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
4
38 ปร.ด.
182
39 ภ.ม.
5
40 กจ.ม.
(บัณฑิตวิทยาลัย)
9
41 บธ.ม.
24
42 รป.ม.
36
43 การจัดการสาธารณสุ ขมูลฐานมหาบัณฑิต
15
44 อค.ม.
5
45 ดศ.ม.
(บัณฑิตวิทยาลัย)
9
46 พทป.ม.
5
47 ป.บัณฑิต และป.บัณฑิตชั้นสู ง (บัณฑิตวิทยาลัย)
5
48 พ.บ.(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
275
49 ท.บ.(คณะทันตแพทยศาสตร์)
100
50 ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์)
122
51 วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย์)
153

ลาดับ
ผู้เข้ ารับ

(3125-3396)
(3397-3401)
(3402-3410)
(3411-3434)
(3435-3470)
(3471-3485)
(3486-3490)
(3491-3499)
(3500-3504)
(3505-3509)
(3510-3784)
(3785-3884)
(3885-4006)
(4007-4159)
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ขั้นปริญญา อันดับ
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
จานวน
ลาดับ
ที่
(คน)
ผู้เข้ ารับ
52 พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์)
330 (4160-4489)
บัณฑิต
53 วท.บ. (คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
78 (4490-4567)
54 วศ.บ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
390 (4568-4957)
พัก 10 นาที
55 วท.บ.
92 (4958-5049)
56 ศศ.บ.
(วิทยาลัยนานาชาติ)
92 (5050-5141)
57 บธ.บ.
486 (5142-5627)
58 วท.บ.
153 (5628-5780)
59 บธ.บ.
53 (5781-5833)
60 บช.บ.
(มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 76 (5834-5909)
61 วศ.บ.
33 (5910-5942)
62 พทป.บ.
48 (5943-5990)
63 กอ.บ.
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
30 (5991-6020)
64 ทล.บ.
19 (6021-6039)
65 ดศ.บ. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ )
150 (6040-6189)
66 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
85 (6190-6274)
67 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ)
59 (6275-6333)
68 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)
55 (6334-6388)
ทุน
69 ทุนภูมิพล
1
(6389)
รวม
3,196
รวมทั้งสิ้น
6,420
หมายเหตุ
อันดับที่ 1-3 พระภิกษุ จานวน 5 รู ป ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศึกษา ขอให้
รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ วิ ท ยาลัย ศาสนศึ ก ษา ก่ อ นเดิ น ทางไปฝึ กซ้ อ ม ณ มหิ ด ลสิ ท ธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 10.30 น.โดยรถยนต์ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
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ข้ อกาหนดสาหรับการฝึ กซ้ อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
เพื่อให้การฝึ กซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว
เรี ยบร้อย ถูกต้อง และสวยงาม ก่ อนเข้ารั บการฝึ กซ้อม ผูส้ าเร็ จการศึ กษาควรปฏิ บตั ิ ตาม
ระเบียบและประกาศต่างๆ โดยเคร่ งครัด เมื่อเข้าใจการปฏิบตั ิตนในแต่ละขั้นตอนแล้วควร
ฝึ กซ้อมด้วยตนเอง โดยมีขอ้ กาหนดในการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ดังนี้
1. ผูท้ ี่ไม่เข้ารับการฝึ กซ้อมย่อย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมใหญ่
2. ผูไ้ ม่เข้ารั บการฝึ กซ้อมใหญ่ จะถูกตัดรายชื่ อและไม่ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ารั บ
พระราชทานปริ ญญาบัตร
3. ผู ้เ ข้ า รั บ พระราชทานปริ ญญาบั ต รทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลเรื่ อง การฝึ กซ้อมรับปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2561
4. การแต่ ง กายของผู ้รั บ พระราชทานปริ ญญาบัต ร ต้อ งถู กต้องตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทรงผม รองเท้า และอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย
5. ผูเ้ ข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรที่พิการ มีโรคประจาตัว หรื อมีปัญหาด้านสุขภาพ
ที่จาเป็ น ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ให้แจ้ง
ประธานคณะกรรมการ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จดั ที่นงั่ และดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
6. สาหรับผูท้ ี่ยงั มีสถานะเป็ นภิกษุ ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2561
การปฏิบัตติ นของผู้เข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ บัณฑิตปฏิบัตติ ามลาดับ ดังนี้
1. รายงานตัว บัณฑิตทุกคนต้องเดินผ่านซุม้ ตรวจโลหะ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
และผ่า นระบบตรวจนับ และติดตามบัณฑิตรายบุคคล (RFID)TAG ก่ อ นเข้ารายงานตัว
ต่อกรรมการตรวจรายชื่ อ หรื อผูแ้ ทนของแต่ ละคณะที่ ในอาคารจอดรถ มหิ ดลสิ ทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา และรับสติกเกอร์ หมายเลขลาดับการเข้ารับพระราชทานปริ ญญา
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บัตรติ ดหน้าอกด้านซ้าย ถ้ าไม่ รายงานตัวและตรวจวัดอุ ณหภู มิในระหว่ างเวลาที่ก าหนด
จะไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2. เข้ าแถว หลังจากรายงานตัวแล้ว ให้บณ
ั ฑิตรออยูใ่ นอาคารจอดรถ มหิ ดลสิ ทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา คอยฟังการเรี ยกตัวเพื่อเดินแถวไปเข้าที่นงั่ ตามที่ได้กาหนดไว้
3. การยืน การเดิน การนั่ง หน้ าที่ประทับ บัณฑิ ตต้องสารวมและระมัดระวัง
อากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยูห่ น้าที่ประทับ และควรฝึ กการยืน การเดิน การนัง่ ของตนให้
ถูกวิธี ดังนี้
3.1 การยืนต่ อหน้ าที่ประทับ ให้ยนื ตรง ขาชิด ปลายเท้าห่ างกันเล็กน้อย
แขนและมือทั้งสองข้างแนบลาตัว
3.2 การเดินต่ อหน้ าทีป่ ระทับ ให้เดินอย่างสารวม หลังตรง แขนแนบลาตัว
ไม่โยกศีรษะ ช่วงก้าวไม่ยาวหรื อสั้นเกินควร
3.3 การนั่งต่ อหน้ าทีป่ ระทับ ให้นงั่ ด้วยอาการสารวมและสงบ ไม่ไขว่หา้ ง
ไม่ถอดรองเท้า ไม่พดั ไม่เปิ ดปริ ญญาบัตร หรื ออ่าน สู จิบตั ร เมื่อบัณฑิตเข้านัง่ ตามลาดับที่
แล้วห้ามไม่ให้สบั เปลี่ยนที่นงั่ หรื อลุกจากที่นงั่ เด็ดขาด
4. เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเข้าในอาคารพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ให้บณ
ั ฑิตทุกคน
ยืนถวายความเคารพ ในขณะเดี ยวกันเจ้าพนักงานจะเปิ ดเพลงสรรเสริ ญพระบารมี เสด็จพระ
ราชดาเนิ นมาทรงจุ ดธู ป เที ยน เครื่ องนมัสการบู ชาพระรั ตนตรั ย ทรงกราบ แล้วประทับ
พระราชอาสน์ ให้ทุกคนถวายความเคารพแล้วนัง่ ลง
5. การเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5.1 บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรตามลาดับที่กาหนดไว้
5.2 การเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร
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5.2.1 อาจารย์ฝ่ายจัดบัณฑิ ตเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร จะเป็ น
ผูน้ าบัณฑิตแต่ละคณะไปรอที่บนั ใดทางขึ้นเวที เมื่อคณบดี/ผูอ้ านวยการ หรื อผูแ้ ทนลุกขึ้น
จากที่ นั่งเดิ นมาที่ ไมรโครโฟน เพื่อกล่าวคาขอพระบรมราชานุ ญาตเบิ กตัวบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร บัณฑิตต้องเดินขึ้นเวทีจะมีจุดกากบาทให้ทาความเคารพ แล้วจึง
เดินไปจนถึงหน้าแท่นที่ประทับ จะมีจุดกากบาทให้ทาความเคารพอีกครั้งหนึ่ ง แล้วจึงก้าว
ไปยืนรอการขานชื่อเข้ารับ บัณฑิตคนถัดไปก็กระทาเช่นเดียวกัน
5.2.2 เมื่ อคณบดี /ผูอ้ านวยการหรื อผูแ้ ทนอ่านชื่ อบัณฑิ ต แต่ละคนให้
บัณฑิตคนนั้นก้าวไปรับพระราชทานปริ ญญาบัตรจากพระหัตถ์ และถอยหลังเฉี ยง 3 ก้าว
ถวายความเคารพแล้วหันขวาลงเวทีกลับเข้าที่นงั่ ประจาที่ ซึ่ งบัณฑิตลาดับต่อมาก้าวเข้าไป
แทนที่อย่างต่อเนื่องจนจบ
5.2.3 ข้าราชการทหาร ตารวจ และข้าราชการพลเรื อนที่สวมชุดเครื่ องแบบ
ผูช้ าย ให้ถือหมวกด้วยมือซ้าย ถวายความเคารพโดยการคานับ ผูห้ ญิงให้สวมหมวกถวาย
ความเคารพโดยการถอนสายบัว
6. การกล่ าวคาปฏิ ญาณ ขณะที่ ผูแ้ ทนบัณฑิ ตเดิ นไปที่ ไมโครโฟน ให้บัณฑิ ต
ทุกคนยืนขึ้นและถวายความเคารพพร้อมกัน ผูแ้ ทนบัณฑิตนากล่าวคาปฏิญาณตน บัณฑิต
กล่าวตาม เมื่อผูแ้ ทนบัณฑิตกล่าวว่า “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” ไม่ตอ้ งกล่าวตาม จบแล้ว
ถวายความเคารพพร้อมกัน
7. การรั บฟั งพระราโชวาท เมื่ อสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท และ พระราชทานพรเสร็ จแล้ว
ขอให้บณ
ั ฑิ ตทุกคนถวายความเคารพ รั บ พระราชทานพรทันที และให้นึกในใจว่าขอจง
ทรงพระเจริ ญ โดยไม่ตอ้ งเปล่งเสี ยงออกมา
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8. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงกราบที่ หน้าเครื่ องนมัสการ กรมประชาสัมพันธ์ เปิ ดเพลงสรรเสริ ญพระบารมี (บัณฑิ ต
ทุกคน ไม่ตอ้ งร้องตาม) เสด็จฯ พระราชดาเนิ นกลับ เป็ นอันเสร็ จพิธี เมื่อเสร็ จพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแล้ว บัณฑิตที่ เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรในรอบเช้า ขอให้บณ
ั ฑิตออกจาก
ห้องพิธีรับพระราชทานปริ ญญาบัตรโดยเร็ ว เพราะจะมีการทาความสะอาดบริ เวณอาคารพิธี
เพื่อเตรี ยมพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรในรอบบ่าย
ขั้นตอนการเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จังหวะต่างๆที่จะต้องฝึ กหัดให้ถูกต้องและคล่องแคล่วมีดงั นี้ โปรดดูแผนผังแสดง
การเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร (อยูใ่ นปกหน้าด้านใน)
1. เดินหน้ าทีป่ ระทับ เดินตัวตรงไม่แกว่งแขน และหยุดยืนตรงตาแหน่งที่กาหนด
(ขีดสี่ เหลี่ยม) ขอให้บณ
ั ฑิตเดินอย่างสารวม รวดเร็ ว
2. ยืนตรง เท้ าชิด แขนแนบลาตัว
3. ถวายความเคารพ
3.1 บั ณ ฑิ ต ชายและบั ณ ฑิ ต ชายที่ ส วมเครื่ อ งแบบ : ยื น ตรงเท้าชิ ด
โค้งคานับ การโค้งให้มีจงั หวะเนิบอย่างสวยงาม
3.2 บัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิงที่สวมเครื่องแบบ ยืนตรงเท้าชิดแล้ว
ชักเท้าซ้ายไปข้างหลังให้เท้าปั ดไปทางตรงข้ามเล็กน้อยพร้อมกับย่อตัวเล็กน้อย สปริ งตัวขึ้น
แล้วชักเท้ามายืนตรงเช่นเดิม
4. การรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ยกเมื อ ขวาขึ้ น ให้มื อ อยู่ร ะดับ เดี ย วกับ
ปริ ญญาบัตรและอยู่ตรงกลางปริ ญญาบัตรพอดี จับปริ ญญาบัตร (โดยไม่เอางาน) อย่าง
นุ่มนวล ไม่กระชากหรื อดึง แล้วจึงม้วนปริ ญญาบัตรเข้าแนบอก
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5. ถือปริ ญญาบัตร ให้ถือปริ ญญาบัตรแนบกับอก อยูใ่ นแนวตั้งข้อศอกติดกับ
ลาตัว อย่าถือปริ ญญาบัตรห้อยลงข้างตัวเป็ นอันขาด
6. ถอยหลังเฉียง เมื่อรับพระราชทานปริ ญญาบัตรมาแล้ว บัณฑิตจะต้องใช้เท้าขวา
ก้าวเดินตัวตรงถอยหลังเฉี ยงประมาณ 45 องศา 3 ก้าวทันที ตัวตั้งตรงโดยไม่หนั ไปหันมา
7. กลับตัวหน้ าที่ประทับ เมื่อถอยหลังเฉี ยงมาถึงจุดที่กาหนดไว้ ให้ถวายความ
เคารพอีกครั้งหนึ่ ง แล้วจึงกลับตัวโดยหมุนขวาเดินลงเวทีไป เดินกลับเข้าไปที่นงั่ ของตน
โดยรอให้เพื่อนในแถวกลับมาพร้อมกัน ถวายความเคารพแล้วจึงนั่งโดยตั้งปริ ญญาบัตรไว้ที่
หน้าตัก
ขอให้ บัณฑิ ตฝึ กซ้อมและปฏิ บั ติ ทุ กอย่างตามนี้ ให้ ถู กต้องหลายๆ ครั้ ง เพื่ อ ให้
คล่องแคล่วไม่ขดั เขินทั้งดูงามทาได้รวดเร็ ว และแม่นยาตามเวลาที่ กาหนด ถ้าซ้อมน้อย
อาจจะผิดพลาด และปรากฏภาพที่ไม่บงั ควรต่อเบื้องพระพักตร์
เครื่องหมายต่ างๆ บนเวที
บนเวทีจะมีเครื่ องหมายแสดงตาแหน่งเป็ นระยะๆ ให้บณ
ั ฑิตทุกคนก้าวเหยียบลงไป
บนแถบสี่ เหลี่ยมเล็กๆ โดยไม่เว้นให้จุดใดว่าง สายตามองตรง มื อแนบลาตัว เดิ นด้วยความ
รวดเร็ ว แข็งแรง กระฉับกระเฉง มี อตั ราเร่ งสารวม และไม่แกว่งแขนมากเกินไป พึงระวัง
หากมีจุดว่างข้างหน้าเกิ นหนึ่ งจุดให้บณ
ั ฑิตก้าวขึ้นไปแทนจุดดังกล่าวโดยเร็ ว แต่สารวม
จุดถวายความเคารพ มีลกั ษณะกากบาท ขอให้บณ
ั ฑิตเหยียบลงไปยังจุดดังกล่าว ถวาย
ความเคารพ และก้าวหนึ่ งก้าวไปยังจุดหน้าที่ ประทับ เพื่อรอรับพระราชทานปริ ญญาบัตร
หลังจากที่ผขู ้ านชื่อขานชื่ อ บัณฑิ ต ขานชื่ อแล้ว ให้ก ้าวหนึ่ งก้าวไปยัง จุ ดรั บ พระราชทาน
ปริ ญญาบัตร จุ ด รั บ พระราชทานปริ ญญาบัตรมีลกั ษณะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ยม ขอให้บณ
ั ฑิตก้าว
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เข้าไปในกล่อง และรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ถือปริ ญญาบัตรตั้งไว้แนบอกชักเท้าขวา
ถอยหลังเฉี ยง 45 องศา 3 ก้าว ถวายความเคารพ หมุนขวาก้าวลงบันใดไปยังที่นงั่ โดยให้ถือ
ปริ ญญาบัตรตั้งไว้ แนบอกตลอด ขอให้บณ
ั ฑิต เดิ นอย่างสารวม รวดเร็ ว เดินกลับเข้าไป
ที่นั่งของตนโดยรอให้เพื่อนในแถวกลับมาพร้อมกันถวายคานับแล้วจึงนัง่ โดยตั้งปริ ญญา
บัตรไว้ที่หน้าตัก
การแต่ งกายของบัณฑิต
1. การแต่ งกายวันรายงานตัวและวันซ้ อมย่ อย
ในการรายงานตัวและการซ้อมย่อย ผูเ้ ข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ต้องแต่งกาย
สุภาพ
- บัณฑิตหญิง ไม่สวมกระโปรงรัดรู ป ยาวหรื อสั้นจนเกินไป ไม่ควรสวมกางเกง
ห้ามสวมรองเท้าแตะหรื อรองเท้าผ้าใบ ควรสวมรองเท้าหนังสี ดาไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน
2 นิ้ว ที่ใช้ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร
- บัณฑิตชาย ไม่ควรสวมกางเกงวอร์ม กางเกงกีฬา ห้ามสวมรองเท้าแตะหรื อ
รองเท้าผ้าใบ ควรสวมรองเท้าหนังสี ดาไม่มีลวดลายที่ใช้ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร
2. การแต่ งกายวันซ้ อมใหญ่
ในวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตต้องแต่งกายให้เหมือนวันพระราชทานปริ ญญาบัตร ต้อง
สวมครุ ยวิทยฐานะ และรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร สาหรับข้าราชการทหาร ตารวจ
ควรนากระบี่ มาเพื่อใช้ฝึกซ้อมด้วย ให้ตดั เล็บสั้น ห้ามทาสี เล็บ ให้ทาผมทรงสุ ภาพเรี ยบร้อย
ห้ามทาผมสี ฉูดฉาด
3. การแต่ งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
- บัณฑิตชาย (ระดับปริ ญญาตรี ,โท, เอก) สวมชุดสูทสากลสี กรมท่า (ห้ามใช้สูทสี ดา)
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กระดุมต้องไม่เป็ นโลหะไม่มีลวดลายเป็ นสี เดียวกันทั้งเสื้ อ และกางเกง ภายในเป็ นเสื้ อเชิ้ตสี ขาว
แขนยาว ผูกเนกไทของมหาวิทยาลัยมหิ ดล หรื อสี น้ าเงิน กางเกงไม่รัดรู ป ส่วนหมวกให้ถือไว้
ด้วยมือซ้าย และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้สวมเครื่ องแบบนักศึ กษาของ
สถาบัน สวมถุงเท้าสี ดาไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ ้มส้นสี ดาไม่มีลวดลายแบบสุ ภาพ ปลาย
ไม่แหลม ไม่สวมเครื่ องประดับใดๆ รวมถึ งไม่สวมนาฬิ กา สวมครุ ยวิทยฐานะ ไม่สวม
หมวก (ให้ถือด้วยมือซ้าย)
- บัณฑิตหญิง (ระดับปริ ญญาตรี ,โท, เอก) สวมเครื่ องแบบนักศึกษา สวมกระโปรงสี
น้ าเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดา)ไม่ควรแคบ/ยาว/สั้น เกินไป ติดโบว์ไทของมหาวิทยาลัยมหิ ดล และ
บัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้สวมเครื่ องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงน่อง
เต็มตัวสี เนื้ อไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังสี ดาหุ ้มส้น ปลายตัด แบบสุ ภาพ ส้นสู งไม่เกิ น
2 นิ้ว และไม่ใช่ส้นเข็ม ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับใดๆ รวมถึงห้ามสวมนาฬิกา ตัดเล็บให้ส้ นั
และไม่ทาสี ผมแบบสุ ภาพและไม่ทาสี ผมที่ สีฉูดฉาด ส่ วนบัณฑิ ตตั้งครรภ์ให้สวมชุดคลุม
ท้องสี ขาวล้วน โดยให้ความยาวสั้นกว่าชุดครุ ยวิทยฐานะ
- บัณฑิตทุกระดับที่เป็ นข้าราชการพลเรื อนให้สวมเครื่ องแบบปกติขาวสวม
ครุ ยวิทยฐานะ ติดเครื่ องหมายตามต้นสังกัด ผูท้ ี่เป็ นข้าราชการทหารหรื อตารวจ ให้แต่งกาย
ด้วยเครื่ อ งแบบปกติ ข าว ติ ด เครื่ อ งหมายตามต้น สังกัด ใช้ห มวกวิท ยฐานะแทนหมวก
เครื่ องแบบ
- สาหรับผูน้ ับถือศาสนาอิสลามหากประสงค์จะคลุมศี รษะ ให้ใช้ผา้ โพกศี รษะ
สี ขาว สี ดา หรื อสี กรมท่าเท่านั้น และผูน้ บั ถือศาสนาซิ กข์ ให้ใช้ผา้ โพกศีรษะสี ขาว สี ดา หรื อ
สี กรมท่าเท่านั้น บัณฑิตที่ไว้หนวดเครา ให้ตดั แต่งให้สะอาดเรี ยบร้อย ไม่ตอ้ งสวมหมวกวิทย
ฐานะ
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- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุ ษฎี บัณฑิต สวมครุ ยวิทยฐานะตามระดับ และสาขาวิชา
ที่สาเร็ จการศึกษา ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และเอก ต้องสวมครุ ยวิทยฐานะที่ใช้
แถบก ามะหยี่ สี ต ามสี ป ระจ าสาขาวิ ช าให้ ถู ก ต้อ ง ส าหรั บผู ้ส าเร็ จการศึ กษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์ ) สาขาวิชาเอก “พยาบาลสาธารณสุ ข ” ใช้แถบ
กามะหยี่ “สี เหลืองทอง”
- บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน และประกาศนียบัตรบัณฑิต
- บัณฑิตชาย แต่งกายตามข้อ 3 (การแต่งกายในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร)
แล้วสวมครุ ยวิทยฐานะเดิมที่ได้รับก่อนมาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัย
มหิ ดล
- บัณฑิตหญิง แต่งกายตามข้อ 3 (การแต่งกายในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร)
แล้วสวมครุ ยวิทยฐานะเดิมที่ได้รับก่อนมาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัย
มหิ ดล
ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดล มีสามชั้น คือ
1) ปริญญาเอก ประกอบด้วย
1.1 เสื้อครุ ย ทาด้วยผ้าหรื อแพรสี ดาเย็บเป็ นเสื้ อคลุมยาวเหนื อข้อเท้าประมาณ
15 เซนติเมตร หลังจี บ ตัวเสื้ อผ่าอกตลอด มีแถบกามะหยี่ สี ตามสี ประจาสาขาวิชา กว้าง
12.5 เซนติเมตร เย็บติดเป็ นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง และโอบรอบคอเสื้ อ ปลายแขน
ปล่อยกว้างยาวระดับข้อมือ ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกามะหยี่สีตามสี ประจาสาขาวิชา
กว้าง 5 เซนติ เมตร ยาว 30 เซนติเมตร พับปลายแถบ เป็ นมุมแหลม จานวนข้างละสามแถบ
ติดเรี ยงกันระยะห่าง 5 เซนติเมตร
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1.2 ผ้าคล้ องคอ ยาว 120 เซนติเมตร ด้านนอกทาด้วยผ้าหรื อแพรสี ดา เช่นเดียวกับ
เสื้ อ ด้านในทาด้วยผ้าหรื อแพรสี น้ าเงิน และให้แลบเป็ นขลิบกว้าง 1 เซนติเมตร
1.3 หมวก แผ่นสี่ เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ 25 เซนติเมตรทาด้วยผ้าหรื อสักหลาด
สี ดา มีพู่ทาด้วยดิ้ นทอง ห้อยติดทางด้านขวาของหมวก โดยให้ปลายพู่ห้อยพ้นปกหมวก
พอสมควร
2) ปริญญาโท ประกอบด้วย
2.1 เสื้อครุย เช่นเดียวกับครุ ยปริ ญญาเอก แต่แถบกามะหยี่ สี ตามสี ประจาสาขาวิชา
ที่เย็บติดเป็ นสาบกว้าง 7.5 เซนติเมตร ตอนกลางแขน ทั้งสองข้างไม่มีแถบกามะหยี่
2.2 ผ้าคล้ องคอ เช่นเดียวกับผ้าคล้องคอปริ ญญาเอก แต่ความยาวของผ้าคล้องคอยาว
105 เซนติเมตร
2.3 หมวก เช่นเดียวกับหมวกปริ ญญาเอก แต่มีพทู่ าด้วยผ้าไหม สี ดาห้อยติดทาง
ด้านขวาของหมวก โดยให้ปลายพูห่ อ้ ยพ้นปกหมวกพอสมควร
3) ปริญญาตรี ประกอบด้วย
3.1 เสื้อครุย เช่นเดียวกับครุ ยปริ ญญาโท แต่แถบกามะหยี่ สี ตามสี ประจาสาขาวิชา
ที่เย็บติดเป็ นสาบกว้าง 5 เซนติเมตร
3.2 ผ้ าคล้ องคอ เช่นเดี ยวกับผ้าคล้องคอปริ ญญาโท แต่ความยาวของผ้าคล้องคอ
ยาว 90 เซนติเมตร
3.3 หมวก เช่นเดียวกับหมวกปริ ญญาโท แต่มีพทู่ าด้วยผ้าไหม สี ดาห้อยติดทาง
ด้านขวาของหมวก โดยให้ปลายพูห่ อ้ ยพ้นปกหมวกพอสมควร
หมายเหตุ เสื้ อครุ ย ควรเลือกใช้ ขนาดที่พอเหมาะกั บรู ปร่ างของแต่ ละคน ความยาว
ประมาณครึ่ งแข้ ง บั ณฑิ ตทุ กคนต้ องสวมครุ ยวิทยฐานะ ครุ ยเป็ นไปตามสี ของคณะหรื อ
สาขาวิชา ทีส่ าเร็จการศึกษา
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รู ปครุ ยวิทยฐานะ
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สีประจาสาขาวิชา
1) สาขากายอุปกรณ์ศาสตร์
2) สาขาวิชาการจัดการ
3) สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุขมูลฐาน
4) สาขาวิชาการบัญชี
5) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
6) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
7) สาขาดุริยางคศาสตร์
8) สาขาวิชาเทคโนโลยี
9) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10) สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
11) สาขาวิชาประชากรศาสตร์
12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
13) สาขาวิชาแพทยศาสตร์
14) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
15) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ก) ทัว่ ไป
ข) วิชาพยาบาล
ค) เฉพาะปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
17) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
18) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศึกษาศาสตร์

สี ม่วงอ่อน
สี ฟ้า
สี สม้
สี ฟ้าอ่อน
สี เทา
สี เม็ดมะปราง
สี เขียวอ่อน
สี ชมพูกลีบบัว
สี สม้ อ่อน
สี ฟ้าเข้ม
สี แดง
สี ขาว
สี เขียว
สี เขียวมะกอก
สี ชมพูบานเย็น
สี เหลืองทอง
สี เหลืองแกมแดงอ่อน
สี น้ าเงิน
สี แดงเลือดหมู
สี ชมพูแก่

P a g e | 33

19)
20)
21)

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. ส.ม.)
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก

สี ฟ้าหม่น
สี ชมพู
สี น้ าเงินแกมม่วง

ข้ อปฏิบัตแิ ละข้ อห้ ามต่ างๆ ในการเข้ าเฝ้ าในเขตพิธี
เพื่อเป็ นการถวายความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้ารั บ พระราชทาน
ปริ ญญาบัตรมีขอ้ ควรปฏิบตั ิ และข้อห้ามที่บณ
ั ฑิตทุกคนพึงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ห้ามนาอาวุธ ของมีคม กระเป๋ า ถุงทุกชนิด และสัมภาระเข้าในเขตพิธี
2. ห้ามติดขนตาปลอมที่ดูผิดธรรมชาติ ห้ามใส่ น้ าหอม ห้ามทาสี เล็บไม่ไว้เล็บยาว
หรื อต่อเล็บ ควรตัดเล็บให้ส้ นั ห้ามสวมวิกผม บัณฑิตชายควรตัดผมทรงสุ ภาพเรี ยบร้อย
หากไว้ผ มยาวให้ม ดั เก็บ ให้เรี ยบร้ อย ไม่ นาดอกไม้หรื อ เครื่ องประดับ มาติ ดที่ เสื้ อครุ ย
ไม่สวมมงกุฎดอกไม้ขณะที่สวมเสื้ อครุ ย
3. ห้ามใส่นาฬิกา เครื่ องประดับที่ขอ้ มือ ข้อเท้า นิ้วมือทั้งสองข้าง และศีรษะ
4. ห้ามสวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้ม สี กรอบและขาแว่นสายตา ต้องเป็ นสี ดา สี เงิน
สี กรมท่า สี น้ าตาล สี เทา ไม่มีลวดลาย และไม่มีลกั ษณะแวววาว หรื อแบบไร้ กรอบ กรณี ใส่
คอนแทรกเลนส์ให้ใช้แบบใสเท่านั้น และไม่เป็ น บิ๊กอาย
5. ห้ามสูบบุหรี่ ในเขตพระราชพิธี
6. ห้ามนาโทรศัพท์ เครื่ องมือสื่ อสารทุกชนิ ด พัดลมมือถือ กล้องถ่ายรู ป สิ่ งของอื่นๆ
อาหาร ขนม หรื อเครื่ องดื่มใดๆ เข้าไปในหอประชุมโดยเด็ดขาด
7. ไม่นากุญแจ เหรี ยญ ใส่ในกระเป๋ ากางเกง กระโปรง
8. ตรงต่อเวลานัดหมาย ตามที่ คณะ และมหาวิทยาลัยกาหนดอย่างเคร่ งครัด
9. ติดบัตรประจาตัวประชาชนไว้ที่อกด้านซ้าย
10. ทรงผมสาหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร
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10.1 บัณฑิตหญิง ไม่ทาทรงผมแฟชัน่ ไม่ประดับดอกไม้ หรื อ เครื่ องประดับใดๆ
ไม่ทาไฮไลท์ หรื อทาสี ผม ผมยาวควรเกล้า หรื อรวบให้เรี ยบร้อย หากต้องการปล่อยผม
ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าด้านซ้าย เพื่อความเหมาะสม และสวยงามขณะถ่ายรู ป และรับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร
10.2 บัณฑิตชายตัดผมสั้นทรงสุภาพ จัดแต่งทรงผมให้เรี ยบร้อย ไม่ทาผมแฟชัน่
ไม่ทาไฮไลท์ หรื อทาสี ผมไม่ไว้หนวดเครา
11. ระหว่างพิธีการในหอประชุม ขอให้บณ
ั ฑิตอยูใ่ นอาการสารวมเพื่อเป็ นการถวาย
พระเกี ยรติแก่พระองค์ท่าน และชื่ อเสี ยงของมหาวิทยาลัย บัณฑิตทุกคนขอให้นงั่ ตัวตรง
ประสานมือขวาทับซ้าย ไม่คุย ไม่นงั่ หลับในลักษณะศีรษะพิงพนักที่นงั่ ไม่นงั่ ไขว่หา้ ง หรื อ
เหยียดขาออกไปตามสบาย ไม่แสดงพฤติกรรมหยอกล้อกับเพื่อน เช่นการไขว้แขนกับเพื่อน
ห้ามพูดคุยเสี ยงดัง เมื่อมีกิจที่ตอ้ งลุกออกจากที่ตอ้ งถวายความเคารพก่อน และเมื่อกลับจะเข้า
ประจาที่เดิม ต้องถวายความเคารพก่อนเข้าประจาที่ และถ้าเสด็จผ่านต้องถวายความเคารพ
ทุกครั้ง อาจมีเหตุฉุกเฉิ น เช่น ครุ ยขาดขณะลุกขึ้น ส้นรองเท้าหัก ทาใบปริ ญญาตก ทาสิ่ งของ
ตกหล่นบนเวที รองเท้าหลุด ถุงน่องขาด ซิปแตก กระดุมหลุด กระโปรงหรื อกางเกงหลวม
และหลุด ระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร หากอยูใ่ นแถวและยังไม่ถึงเวลาเสด็จ
มาถึ ง ให้แ จ้ง อาจารย์ผูค้ วบคุ ม แถวทัน ที หากอยู่บ นเวที ให้ต้ งั สติ แก้ปั ญ หาด้ว ยความ
ระมัดระวัง และควรดาเนินการต่อไปตามขั้นตอน ห้ามหยุดชะงัก ตลอดพิธีการ ห้ามลุกออก
จากที่นงั่ ไปห้องน้ า ขอให้เตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนเข้าหอประชุม ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของเจ้าที่ ทุกคน ขอให้บัณฑิตทุกท่านฝึ กซ้อมการรั บปริ ญญาบัตรอย่างตั้งใจ
ศึกษาคู่มือและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้พิธีการอันสมเกียรติน้ ีดาเนินไปด้วยความราบรื่ น
รวดเร็ ว ถูกต้องและสวยงาม
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12. ให้บัณฑิ ตเดิ นตามจุ ดที่ ก าหนดต่างๆ บนเวที อย่างเคร่ งครั ด ไม่ ช้าหรื อเร็ ว
เกินไป ควรยืน หรื อหยุดตามจุดที่กาหนด การยืนผิดที่ผิดตาแหน่งทาให้ไม่เรี ยบร้อย และ
ทาให้ภาพการเข้ารับปริ ญญาไม่สวยงาม
13. ขณะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร หากรายชื่อที่อ่านผิดพลาดหรื อไม่ตรงกับ
ลาดับของตน ไม่ตอ้ งชะงักรอ ให้เดินเข้าไปรับพระราชทานปริ ญญาบัตรตามลาดับเป็ นปกติ
14. เมื่อเกิดปั ญหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น เสี ยหลัก ยืนเซ ส้นรองเท้าติดครุ ยขณะอยู่หน้า
พระพักตร์ ให้บณ
ั ฑิตตั้งสติให้มนั่ คงแล้วค่อย ๆ แก้ไขปั ญหานั้นเอง
15. หากบัณฑิตมีความจาเป็ นที่ ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวา
เพื่ออาจารย์ผคู ้ วบคุมแถว จะได้ให้ความช่วยเหลือ
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คาปฏิญาณของบัณฑิต
ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดี ยว) “ ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลทรงทราบฝ่ าละอองพระบาท,
ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่ อและนามสกุลตัวเอง), ขอพระราชทานพระราชวโรกาส,
กล่าวนาบัณฑิตถวาย คาปฏิญาณ, ดังต่อไปนี้”
บัณฑิตทุกคน :(กล่ าวตามผูแ้ ทนบัณฑิ ต) “ข้าพระพุทธเจ้า (บัณฑิ ตทุ กคนกล่ าวชื่ อและ
นามสกุ ลของตน), ขอปฏิ ญาณ, ต่ อหน้าพระพุ ทธ, พระธรรม, พระสงฆ์
สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ทั้งหลาย, และเฉพาะเบื้ องพระพักตร์ , สมเด็จขนิ ษฐาธิ ราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ, สยามบรมราชกุมารี , ซึ่ งเสด็จพระราช
ดาเนิ น, แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว, และชุ มนุ ม
นี้วา่ ข้าพระพุทธเจ้า, จะประกอบอาชีพ, โดยใช้ศิลปวิทยา, ซึ่งได้รับประสิ ทธิ์
ประสาท, จากมหาวิทยาลัยมหิ ดลนี้ , โดยยึดมัน่ , ในความจงรักภักดี , ต่อชาติ,
ศาสนา, พระมหากษัตริ ย ,์ ให้ความเคารพสักการะ, แด่ครู บาอาจารย์, จะใช้
ศิลปวิทยาการ, แต่ใ นทางที่ เ ป็ นคุ ณ ประโยชน์,ไม่เกลื อกกลั้ว ในโทษ,
อกุศลกรรมชั่วร้ าย, จะแผ่ ขยายเกี ยรติ คุ ณแห่ งหมู่ คณะ, และวิ ชาชี พให้
ไพศาล, จะสมานสามัคคี, พลีประโยชน์ตนเพื่อส่ วนรวม, จะยึดมัน่ ใน
คาปฏิญาณนี้ไว้, ยิง่ กว่าชีวติ ”
ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว) “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
เมื่อกล่าวคาปฏิญาณจบแล้วให้ถวายความเคารพพร้อมกันและให้ยนื ตรง
รอรั บพระราโชวาท เมื่อพระราชทานพระราโชวาทแล้ว ให้บัณฑิ ต
ถวายความเคารพรับพระราโชวาท
ระหว่ างเสด็จพระราชดาเนินกลับ บัณฑิตทุกคนยืนส่ งเสด็จ (ไม่ตอ้ งร้องเพลงสรรเสริ ญ
พระบารมี )
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ค่ านิยมมหิดล
Mahidol Value
จากอักษรคาว่า “MAHIDOL” มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้กาหนดเป็ นค่านิ ยม
และให้คาจากัดความไว้ท้ งั 7 ตัวอักษร โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะนาความหมายทั้ง 7
คา นามาเป็ นพฤติกรรมที่พึงกระทา พร้อมทั้งปลูกฝังและเสริ มสร้างให้เป็ นวัฒนธรรม
องค์การ เกิดกับบุคลากรทุกหมู่เหล่าในมหาวิทยาลัยตลอดไป
M Mastery

=

รู้ แจ้ ง รู้ จริง สมเหตุ สมผล

A Altruism

=

มุ่งผลเพือ่ ผู้อนื่

H Harmony

=

กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I Integrity

=

มัน่ คงยิง่ ในคุณธรรม

D Determination

=

แน่ วแน่ ทา กล้ าตัดสินใจ

O Originality

=

สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่

L Leadership

=

ใฝ่ ใจเป็ นผู้นา

P a g e | 39

สมาคมศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชู ปถัมภ์
“ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความสาเร็จ”
สมาคมศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ได้ก่ อ ตั้งขึ้ น มาเมื่ อ ปี พ.ศ.2534 เพื่อ เป็ นศู นย์ร วมของการประสาน
สัมพันธ์ของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สาเร็ จการศึกษาจากสถาบันอันมีชื่อเสี ยง ได้กลับมา
มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและพัฒนามหาวิทยาลัยมหิ ดล อันเป็ นที่รักของพวกเราทุกคน
ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและช่วยอุดหนุน สนับสนุนการศึกษาของศิษย์ปัจจุบนั ให้ประสบ
ความสาเร็ จดังใจหวัง สมาคมฯได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงรับอยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544
ในนามของคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ขอแสดงความยินดี และ
ชื่ นชมในความสาเร็ จของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิ ดลทุกคน เป็ นความภาคภูมิใจของ
ตนเองและวงศ์ตระกูล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดลมีนโยบายที่เป็ นศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสาร และศูนย์รวมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ในระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ
ได้ก่อตั้งรางวัลเกี ยรติ ยศ “มหิ ดลทยากร” เพื่อมอบให้กับศิ ษย์เก่ าที่ ประสบความสาเร็ จ
ทั้ง ด้า นวิ ช าชี พ การด าเนิ น ชี วิ ต มี ชื่ อ เสี ย ง และท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ แ ละ
นานาชาติ โดยมอบเป็ นประจาทุกปี และจัดตั้ง กองทุน “ศิ ษย์เก่าช่วยน้อง” เพื่อช่วยเหลือ
ฉุ กเฉิ นเฉพาะหน้าสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิ ดลที่ ประสบเหตุการณ์วิกฤต ร้ายแรง
มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวและมีผลต่อการศึกษา กองทุน “ธนาคารไทย
พาณิ ชย์เพื่อกิจการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล ในพระบรมราชูปถัมภ์และกิจกรรม
การกุศ ลอื่ น ๆ” และทุ น “ศาสตราจารย์ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์วิสุ ท ธิ์ ตัน ศิ ริ ค งคล
เพื่อสมาคมศิ ษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการช่วยเหลือนักศึ กษาและ
กิจกรรมการกุศลอื่นๆ” “กองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ” โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็ นค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิ ดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมัน่
ในการศึกษา สมาคมฯได้มอบสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆให้หอพักนักศึ กษาในวิทยาเขต
ต่างๆ และได้จดั งานมุทิตาจิตผูอ้ าวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ที่ ส าคัญ สมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า มหาวิท ยาลัย มหิ ด ลฯได้ก าหนดจัด งาน Mu
Blue Night ทุกวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี “รวมใจชาวมหิดล” เพื่อศิษย์เก่าจะได้มาพบปะ
สังสรรค์ เยีย่ มชมมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนแนวความคิดร่ วมกัน
การสมัครเป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดลฯ จะ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อย่างมากมาย อาทิ ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามเงื่อนไขที่
โรงพยาบาลกาหนด) การประชุมวิชาการ กิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิ เครื อข่ายสื่ อสาร
Internet ประเภทศิ ษย์เก่าเที ยบเท่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนลดพิเศษในการบริ การ
โรงพยาบาล ส่ วนลดร้านอาหาร (ตามสิ ทธิ ประโยชน์ที่กาหนด) โดยอ่านรายละเอียดได้จาก
จุ ลสารศิ ษย์เก่ ามหิ ดลสั มพันธ์ และWebsite : http://www.alumni.mahidol.ac.th ค่ า สมั ค ร
สมาชิกสามัญเพียง 500 บาท ตลอดชีพ
สำนักงำนสมำคมฯ ตั้งอยู่ท่ี อำคำรสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อำคำรสิริวัฒนภักดี) ประตู 5 หน้ ำคอนโด A มหำวิทยำลัยมหิดล
ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
“ขอแสดงความยินดียงิ่ ต่อบัณฑิตทุกคน เราเป็ นหนึ่งเดียวกัน.. เรา มหิดล”(We Mahidol)
(พลตารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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ข้ อแนะนาการเดินทาง วันซ้ อมย่อย วันซ้ อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร
การเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ไม่อนุญาตให้นารถเข้ามหาวิทยาลัย และห้ามจอดรถบริ เวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 28 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน และวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ จ อดรถไว้บริ เวณถนนอุทยาน(อักษะ) พร้ อ มจัดรถบริ การ
สาหรับบัณฑิต ผูป้ กครองและญาติฟรี ทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 18.00 น.
** กรณี มีผสู ้ ูงอายุ / จาเป็ นต้องจอดส่งผูโ้ ดยสาร **
สามารถ จอดส่ง ได้บริ เวณประตู 4 หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และประตู 1 ด้าน ถนน
บรมราชชนนี เท่านั้น !!! มหาวิทยาลัยมหิ ดล ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
**การเดินทางโดยรถบริ การสาธารณะ (ให้ลงประตู 4 หน้า ม.มหิ ดล ศาลายา)**
พืน้ ทีร่ องรับสาหรับผู้ปกครองและญาติบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดจุดพักคอยสาหรับผูป้ กครองและญาติ โดยมีการจาหน่าย
อาหาร เครื่ องดื่ม และร้านค้าจากหน่วยงาน พร้อมให้บริ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ลาดับ
พืน้ ทีร่ องรับ
จานวนรองรับ
1.
ศูนย์การเรี ยนรู ้มหิ ดล
2,000-3,000 ที่นงั่
2.

เต็นท์บริ เวณถนนหน้าหอพัก

2,000-3,000 ที่นงั่

จุดประชาสัมพันธ์ ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล
1. วันซ้อมย่อย ( 28 กันยายน 2562)
1.1 สานักงานอธิการบดี

1.2 คณะพยาบาลศาสตร์
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1.3 ศูนย์การเรี ยนรู ้มหิดล
1.4 อาคารสิ ริวทิ ยา
1.5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2. วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร (30 กันยายน และ2 ตุลาคม 2562)
2.1 ประตู 1,
2.2 ประตู 4
2.3 สานักงานอธิการบดี
2.4 คณะวิทยาศาสตร์
2.5 ศูนย์การเรี ยนรู ้มหิดล
2.6 อาคารอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ
จุดบริการอาหาร
1. ศูนย์การเรี ยนรู ้มหิดล
3. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
4. คณะพยาบาลศาสตร์

ข้ อแนะนาอืน่ ๆ
1) การทาความเคารพของบัณฑิตหญิง
บัณฑิตหญิงที่สวมหมวกวิทยฐานะทาความเคารพโดยการถอนสายบัว แนะนาให้ติด
กิ๊บสี ดา เพื่อไม่ให้หมวกหลุด
2) การถ่ ายรู ปและจองภาพถ่ าย
2.1 บัณฑิตควรนัดถ่ายรู ปกับญาติ และถ่ายรู ปหมู่ในวันซ้อมใหญ่ให้เสร็ จ เนื่ องจากใน
วันพิธีจะไม่สะดวก
2.2 ในวัน พิ ธี ห้ า มเข้า ไปถ่ า ยรู ป ภายในมหิ ด ลสิ ท ธาคาร เนื่ อ งจากเป็ นเขตพิ ธี
พระราชทานปริ ญญาบัตร
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2.3 ไม่วา่ บัณฑิตจะไปถ่ายรู ป ณ ที่ใดก็ตาม ให้กระทาให้แล้วเสร็ จก่อนถึงเวลารายงานตัว
เนื่ อ งจากการจราจรคับ คัง่ มากควรเข้า ไปรายงานตัว ในอาคารจอดรถ มหิดลสิ ทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก่อนเวลารายงานตัว
2.4 บัณฑิตควรจองภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรของตนให้เสร็ จสิ้ น
ในวันฝึ กซ้อมย่อยตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
2.4.1 บริ เวณชั้น 1 สานักงานอธิ การบดี ด้านหลังห้องบรรยาย ศาสตราจารย์
นายแพทย์กษาน จาติ กวนิ ช และด้ านหลังห้ องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล
โอสถานนท์ (เวลา 08.00 – 15.00 น.)
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

บริ เวณชั้นล่างห้องประชุมภัทรมหาราชการุ ณย์ อาคารมหิ ดลอดุลยเดชฯ
คณะพยาบาลศาสตร์ (เวลา 08.00 – 13.00 น.)
บริ เวณหน้าห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซี ยน
ศาลายา (เวลา 08.00 – 13.00 น.)
บริ เวณลานกันภัย ชั้น 1 ศูนย์การเรี ยนรู ้มหิ ดล
(เวลา 08.00 – 13.00 น.)
พื้นที่บริ เวณบันใด ชั้น 1 อาคารสิ ริวทิ ยา
(เวลา 08.00 – 13.00 น.)

*ทั้งนี้ ขอให้ บัณฑิตจัดเตรียมเงินสาหรับเป็ นค่ าจองภาพถ่ าย จานวนเงิน 1,300 - 2,700 บาท*
3) หน่ วยพยาบาล
มหาวิทยาลัยจัดหน่วยบริ การปฐมพยาบาล สาหรับญาติบณ
ั ฑิตที่บริ เวณเต็นท์
ผูป้ กครอง บัณฑิ ตที่ อยู่ในห้องพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรหากมีอาการไม่สบาย หรื อมี
ความจาเป็ น ต้องรับประทานยา (ตามที่แพทย์สั่ง) หรื อมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ เกิดขึ้น ให้ติดต่อ
อาจารย์ฝ่ายจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรที่ ประจาอยู่ในห้องพิธีน้ นั เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ
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4) ผู้ปกครอง / ญาติ
4.1 ผูป้ กครอง/ญาติไม่สามารถเข้าในบริ เวณอาคารพิธีรับพระราชทานปริ ญญาบัตรได้
ขอให้พกั ในบริ เวณเต็นท์ผปู ้ กครอง
4.2 ถ้าต้องการติดต่อกับผูใ้ ดในบริ เวณอาคารพิธีรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ให้
แจ้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของงาน
4.3 ผูป้ กครองสามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะ ขององค์การภายในมหาวิทยาลัยได้
5) การเดินทางไปมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บัณฑิตและญาติ ขอให้เดินทางไปมหาวิทยาลัยมหิ ดล ในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่
และวัน พิธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต ร โดยรถรั บ จ้า งสาธารณะหรื อ ทางรถโดยสารที่
มหาวิทยาลัยจัดให้
6) ร้ านจาหน่ ายอาหารและเครื่องดืม่
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีร้านจาหน่ ายอาหาร และเครื่ องดื่ มบริ การภายในบริ เวณ
มหาวิทยาลัย มหิ ดล ศาลายา
7) ใบปริญญาบัตร
ใบปริ ญญาบัตรที่รับพระราชทานมาแล้ว หากมีความผิดพลาดหรื อชื่อไม่ตรงกับชื่อ
ของท่ าน กรุ ณาติ ดต่ อ กองบริ หารการศึ กษา ชั้ น 4 ศู นย์ การเรี ยนรู ้ มหิ ดล ถนนพุ ทธมณฑล
สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0–2849-4565 ถึ ง 68
ภายใน 30 วัน หลังพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
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Mahidol University Announcement
Topic: Rehearsal of the Graduation Presentation Ceremony for Academic Year
2018
-----------------------------Mahidol University has developed the specifications for the presentation of
graduation diplomas for Academic Year 2018 to be held on October 2, 2019 at
the Prince Mahidol Hall of Mahidol University, Salaya Campus. On this
auspicious occasion, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, on
behalf of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua,
bestows the degrees to the new graduates and King and affiliated institutes of
Mahidol University. This announcement provides details on day, time, and
procedures for rehearsal of presentation of diplomas for Academic Year 2018
as follows:
1. Rehearsal of presentation of diplomas
Mahidol University is arranging for three rehearsals of the graduation
ceremony, and all students must attend on the day, time and place as specified
for each rehearsal. If any graduate fails to appear at any one of the rehearsals,
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the University will remove your name from the ceremony – with the sole
exception of unavoidable circumstances and with approval by the University.
Furthermore, each graduate at each level must bring his/her academic
regalia for the sub-group rehearsal (on September 28, 2019) in order to attach
the appropriate RFID Tag. On the day of the rehearsal, all participants are to
dress as if it were the actual ceremony.
2. The 1st Rehearsal (sub-group)
- The faculties and affiliated institutes whose graduates are qualified
to participate in the ceremony are to specify the day, time and place for the
rehearsal, under the supervision of a committee, as appointed by your faculties
or affiliated institutes.
- Monks and novices rehearsal (1st and 2nd time): On Friday,
September 27, 2019 at 8:30 a.m. at the Namthong Khun Wisan Auditorium,
College of Religious Studies, Mahidol University (Salaya)
3. The 2nd rehearsal (sub-groups) on September 28, 2019, held at the
following venues:
-Office of the President, Mahidol University (Salaya), Professor Dr.
Chatchawal Osathanon Lecture Hall, and Professor Dr. Kasan Jatikavanich
Lecture Hall.
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- Nat Pomprawat Meeting Room, ASEAN Institute for Health
Development, Salaya
- Phatra Maharaj Karun Meeting Room, Mahidol Adulyadej Building,
5th floor, Faculty of Nursing, Salaya
- MLC - 322 Meeting Room, Mahidol Learning Center, Salaya
- Meeting Rooms# 217 – 218 Sirividhya Building, Faculty of Liberal
Arts, Salaya
4. The 3rd Rehearsal (Final rehearsal of all new graduates) on
September 30, 2019 at the Prince Mahidol Hall of Mahidol University
(Salaya)
Please visit our website https:// egraduation.mahidol.ac.th for more
information about the 2nd rehearsal (sub-groups) and the 3rd rehearsal (final), starting
from August 6, 2019.
Announced on June 6, 2018
(Asst. Prof. Lt. Col. Chatchai Kunawitsarut)
Acting for the Vice-President of Academic Affairs and Alumni Relations
Chairperson of the Diploma Presentation Rehearsal Committee
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Specifications of the 2nd rehearsal of Graduation Ceremony
(sub-groups) in September 28, 2019
Professor Dr. Kasan Jatikavanich Lecture Hall,
Office of the President Building, Salaya
Round 1: 8.00 a.m. (Graduates register at 7.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Bachelor of Science, B.Sc. (International College)
Bachelor of Public Health, B.P.H. (Nakornsawan Campus)
Bachelor of Arts , B.A. (Nakornsawan Campus)

372 people
37 people
15 people

Total: 424 people
Round 2: 10.00 a.m. (Graduates register at 9.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Doctor of Medicine, M.D.
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)

166 people
215 people
50 people

Total: 431 people
Round 3: 13.00 p.m. (Graduates register at 12.00 p.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Bachelor of Engineering, B.Eng. (Faculty of Engineering)

390 people

Total: 390 people
Grand Total (3 rounds) 1,245 people
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Professor Dr. Chatchawal Osathanon Lecture Hall,
Office of the President Building, Salaya
Round 1: 8.00 a.m. (Graduates register at 7.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

-

Bachelor of Science, B.Sc. (International College)
Bachelor of Arts, B.A. (International College)
Bachelor of Business Administration, B.B.A.
(International College)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Navy Nursing College)

92 people
92 people
114 people
59 people

Total: 357 people
Round 2: 10.00 a.m. (Graduates register at 9.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Doctor of Medicine, M.D.
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, B.ATM.
Bachelor of Prosthetics and Orthotics, B.PO
Bachelor of Technology, B.Tech.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

275
48
30
19

people
people
people
people

Total: 372 people
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Professor Dr. Chatchawal Osathanon Lecture Hall,
Office of the President Building, Salaya
Round 3: 13.00 p.m. (Graduates register at 12.00 p.m.)
Master’s Degrees:
-

Master of Management, M.M.
Master of Management, M.M. (International Program)
(College of Management)

319 people
83 people

Total: 402 people
Grand Total (3 rounds) 1,131 people
Nat Pomprawat Meeting Hall,
ASEAN Institute for Health Development, Salaya
Round 1: 8.00 a.m. (Graduates register at 7.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Medical Technology)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Social Sciences and Humanities)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Army Nursing College)

153 people
37 people
85 people

Total: 275 people
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Nat Pomprawat Meeting Hall,
ASEAN Institute for Health Development, Salaya
Round 2: 10.00 a.m. (Graduates register at 9.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

-

Doctor of Dental Surgery, D.D.S. (Faculty of Dentistry)
Bachelor of Arts, B.A. (Ratchasuda College)
Doctor of Medicine, M.D.

100 people
80 people
133 people

Total: 313 people
Round 3: 13.00 p.m. (Graduates register at 12.00 p.m.)
Bachelor’s Degree:
-

-

Bachelor of Science in Information and Communication
Technology, B.Sc.
(Faculty of Information and Communication Technology)
Bachelor of Arts, B.A. (College of Religions Studies)
Doctor of Medicine, M.D.
(Phramongkutklao College of Medicine)

151 people

65 people
99 people

Total: 315 people
Grand Total (3 rounds) 903 people
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Phatra Maharaj Karun Meeting Room
5th Floor, Mahidol Adulyadej Building, Faculty of Nursing, Salaya
Round 1: 8.00 a.m. (Graduates register at 7.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Bachelor of Nursing Science, B.N.S. (Faculty of Nursing)

330 people

Total: 330 people
Round 2: 10.00 a.m. (Graduates register at 9.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Bachelor of Science, B.Sc.
Bachelor of Business Administration, B.B.A.
Bachelor of Accountancy, B.Acc.
Bachelor of Engineering, B.Eng.
(Kanchanaburi Campus)

153
53
76
33

people
people
people
people

Total: 315 people
Round 3: 13.00 p.m. (Graduates register at 12.00 p.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.
(Faculty of Veterinary Science)
Doctor of Pharmacy, Pharm.D (Faculty of Pharmacy)
Bachelor of Music,B.M. (College of Music)

40 people
122 people
150 people

Total: 312 people
Grand Total (3 rounds) 957 people
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MLC-322 Meeting Room
Mahidol Learning Center, Salaya
Round 1: 8.00 a.m. (Graduates register at 7.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Public Health)
173 people
Bachelor of Science, B.Sc.
78 people
(Faculty of Environment and Resources Studies)
Bachelor of Public Health, B.P.H. (Amnartcharoen Campus) 42 people
Bachelor of Science, B.Sc. (Amnartcharoen Campus)
9 people

Total: 302 people
Round 2: 10.00 a.m. (Graduates register at 9.00 a.m.)
Bachelor’s Degree:
-

Bachelor of Science, B.S.
(College of Sports Science and Technology)
Bachelor of Arts, B.A.
(College of Sports Science and Technology)
Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Physical Therapy)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Air force Nursing College)

61 people
93 people
100 people
55 people

Total: 309 people
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MLC-322 Meeting Room
Mahidol Learning Center, Salaya
Round 3: 13.00 p.m. (Graduates register at 12.00 p.m.)
Bachelor’s Degree:
-

-

Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Science)
290 people
Doctor of Medicine, M.D.
2 people
(Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University)
Bhumibol Scholarship
1 people

Total: 293 people
Grand Total (3 rounds) 904 people
Room No. 217-218 (Meeting Room)
Sirividhya Building, Faculty of Liberal Arts, Salaya
Round 1: 8.00 a.m. (Graduates register at 7.30 a.m.)
Doctoral Degrees: / Master’s Degrees:
-

-

Doctor of Public Health, Dr.P.H., Doctor of
19 people
Education, D.Ed., Doctor of Public Administration,
D.P.A., Doctor of Nursing Science, D.N.S.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Science, M.Sc. (Faculty of Graduate Studies)
430 people
Please find more details at www.grad.mahidol.ac.th

Total: 449 people
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Room No. 217-218 (Meeting Room)
Sirividhya Building, Faculty of Liberal Arts, Salaya
Round 2: 10.00 a.m. (Graduates register at 9.30 a.m.)
Master’s Degrees:
-

Master of Science, M.Sc.
Master of Public Health, M.P.H.
Master of Engineering, M.Eng.
Master of Arts, M.A. / Master Of Education, M.Ed.
Master of Nursing Science, M.N.S.
Please find more details at www.grad.mahidol.ac.th

61
28
58
127
144

people
people
people
people
people

Total: 418 people
Round 3: 13.00 p.m. (Graduates register at 12.30 p.m.)
Doctoral Degrees: / Master’s Degrees: / Bachelor’s Degree:
-

-

Doctor of Philosophy, Ph.D.
182 people
Master of Science in Pharmacy / Master of Management,
74 people
M.M., Master of Business Administration, M.B.A.
Master of Public Administration, M.P.A.
Master of Primary Health Care Management
15 people
Master of Clinical Tropical Medicine / Master of Music,
19 people
M.M. / Master of Applied Thai Traditional Medicine, M.ATM.
Graduate Diploma and Higher Graduate Diploma
5 people
Please find more details at www.grad.mahidol.ac.th
Bachelor of Arts, B.A. (Faculty of Liberal Arts)
87 people

Total: 382 people
Grand Total (3 rounds) 1,249 people
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 The following procedures are for officials who are assigned to
arranging for participation of graduates from their division:
Round 1 Check the names list of graduates for Round 1 then show them to
their assigned seat. The all graduates must be seated before 8:00
a.m.
Round 2 Check the names list of graduates for Round 2 which it must be
finished before 9:30 a.m. After the Round 1 group finishes their
rehearsal, the Round 2 graduates must take their assigned seats
forthwith.
Round 3 Check the names list of graduates for Round 3 which it must be
finished before 12:30 p.m. After the Round 2 group finishes their
rehearsal, Round 3 graduates must take their assigned seats
forthwith.
 Remark: The Rehearsal Committee will post the orderly list of
graduates by faculty at the back of the seat.
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Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in
Academic Year 2018 on September 30, 2019
Morning Session
Graduates in the order of 5-34 report at 05.00-07.00 a.m. at the parking II building (Park 2),
Mahidol University (Salaya)
The following academic departments are to report in order:
Degree Order
Doctoral

1

Master’s

2

Graduate
Honorary
Doctoral

3
4
5

Master’s

6

Name of Degree/Diploma
Doctor of Philosophy, Ph.D.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed.
(Faculty of Graduate Studies)
Bachelor of Arts, B.A.
Honorary Doctorate
Doctor of Public Health, Dr.P.H.,
Doctor of Education, D.Ed.,
Doctor of Public Administration D.P.A.,
Doctor of Nursing Science, D.N.S.,
Doctor of Music, D.M.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Science, M.Sc.
(Faculty of Graduate Studies)

N of Order of receipt
persons
1
3
1
5
19

(1-19)

430

(20-449)
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Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in Academic
Year 2018 on September 30, 2019
Morning Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Master’s

7

Master of Science, M.Sc.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Public Health, M.P.H.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Engineering, M.Eng.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Nursing Science, M.N.S
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Management, M.M.
(College of Management)
Master of Management, M.M.
(International Program) (College of Management)
Doctor of Medicine, M.D.
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.
(Faculty of Veterinary Science)

8
9
10
11
12
13
Graduate

14
15

N of Order of receipt
persons
61
(450-510)
28

(511-538)

58

(539-596)

127

(597-723)

144

(724-867)

319

(868-1186)

83

(1187-1269)

166

(1270-1435)

40

(1436-1475)
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Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in Academic
Year 2018 on September 30, 2019
Morning Session
Degree

Order

Graduate

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Name of Degree/Diploma
Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Science)
10 minute Break
Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Public
Health)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
Bachelor of Science, B.Sc.
(College of Sports Science and Technology)
Bachelor of Arts, B.A.
(College of Sports Science and Technology)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Physical Therapy)
Bachelor of Arts, B.A.
(College of Religions Studies)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
Bachelor of Science in Information and
Communication Technology, B.Sc. (Faculty of
Information and Communication Technology)

N of Order of receipt
persons
290
(1476-1765)
173

(1766-1938)

215

(1939-2153)

61

(2154-2214)

93

(2215-2307)

100

(2308-2407)

65

(2408-2472)

50

(2473-2522)

151

(2523-2673)
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Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in Academic
Year 2018 on September 30, 2019
Morning Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Graduate

25
26
27

Bachelor of Arts, B.A. (Ratchasuda College)
Bachelor of Arts, B.A. (Faculty of Liberal Arts)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Social Sciences and Humanities)
Bachelor of Public Health, B.P.H.
(Amnartcharoen Campus)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Amnartcharoen Campus)
Bachelor of Public Health, B.P.H.
(Nakornsawan Campus)
Bachelor of Arts, B.A.
(Nakornsawan Campus)
Doctor of Medicine, M.D.
(Phramongkutklao College of Medicine)
Doctor of Medicine, M.D.
(Faculty of Medicine Vajira Hospital,
Navamindradhiraj University)
Doctor of Medicine, M.D.
Total:

28
29
30
31
32
33

34

N of Order of receipt
persons
80
(2674-2753)
87
(2754-2840)
37
(2841-2877)
42

(2878-2919)

9

(2920-2928)

37

(2929-2965)

15

(2966-2980)

99

(2981-3079)

2

(3080-3081)

133
3,224

(3082-3214)

P a g e | 61

Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in
Academic Year 2018 on September 30, 2019
Afternoon Session
Graduates in the order of 38-69 report at 09.00-10.30 a.m. at the parking II building (Park 2),
Mahidol University (Salaya)
The following academic departments are to report in order:
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Award
Certificate
Doctoral

35
36
37
38

Master’s

39

Mahidol University Award
Honorary Professor
Honorary Professor, Clinical
Doctor of Philosophy, Ph.D.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Science in Pharmacy
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Management, M.M.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Business Administration, M.B.A.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Public Administration, M.P.A.
(Faculty of Graduate Studies)

40
41
42

N of
persons
6
11
4
182

Order of
receipt

(3215-3396)

5

(3397-3401)

9

(3402-3410)

24

(3411-3434)

36

(3435-3470)
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Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in
Academic Year 2018 on September 30, 2019
Afternoon Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Master’s

43

Master of Primary Health Care Management
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Clinical Tropical Medicine
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Music, M.M.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Applied Thai Traditional Medicine, M.ATM.
(Faculty of Graduate Studies)
Graduate Diploma and Higher Graduate Diploma
(Faculty of Graduate Studies)
Doctor of Medicine, M.D.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)
Doctor of Dental Surgery, D.D.S.
(Faculty of Dentistry)
Doctor of Pharmacy, Pharm.D (Faculty of Pharmacy)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Medical Technology)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Faculty of Nursing)

44
45
46
Diploma

47

Graduate

48
49
50
51
52

N of
Order of
persons receipt
15
(3471-3485)
5

(3486-3490)

9

(3491-3499)

5

(3500-3504)

5

(3505-3509)

275

(3510-3784)

100

(3785-3884)

122
153

(3885-4006)
(4007-4159)

330

(4160-4489)
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Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in Academic
Year 2018 on September 30, 2019
Afternoon Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Graduate

53

Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Environment and Resources Studies)
Bachelor of Engineering, B.Eng.
(Faculty of Engineering)
10 minute Break
Bachelor of Science, B.Sc. (International College)
Bachelor of Arts, B.A. (International College)
Bachelor of Business Administration, B.B.A.
(International College)
Bachelor of Science, B.Sc. (Kanchanaburi Campus)
Bachelor of Business Administration, B.B.A.
(Kanchanaburi Campus)
Bachelor of Accountancy, B.Acc.
(Kanchanaburi Campus)
Bachelor of Engineering, B.Eng.
(Kanchanaburi Campus)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, B.ATM.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

54

55
56
57
58
59
60
61
62

N of
Order of
persons receipt
78
(4490-4567)
390

(4568-4957)

92
92
486

(4958-5049)
(5050-5141)
(5142-5627)

153
53

(5628-5780)
(5781-5833)

76

(5834-5909)

33

(5910-5942)

48

(5943-5990)
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Specifications of the 3rd Rehearsal (entire group) of Graduation Ceremony in Academic
Year 2018 on September 30, 2019
Afternoon Session
Degree

Order

Graduate

63
64
65
66
67
68

Fellowship

Remarks

69

Name of Degree/Diploma
Bachelor of Prosthetics and Orthotics, B.PO.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)
Bachelor of Technology, B.Tech.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)
Bachelor of Music, B.M. (College of Music)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Army Nursing College)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Navy Nursing College)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Air force Nursing College)
Bhumibol Scholarship

N of
Order of
persons receipt
30
(5991-6020)
19

(6021-6039)

150
85

(6040-6189)
(6190-6274)

59

(6275-6333)

55

(6334-6338)

1
3,196

(6389)

Total:
6,420
Grand Total:
The Orders No.1-3 are 5 (five) Buddhist monks/novices from College

of Science and Sports Technology, and College of Religious Studies whom are requested
to report at 8:00 a.m. at the College of Religious Studies before proceeding by the provided
transportation to the rehearsal venue at Prince Mahidol Hall, at 10.30 am
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Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Morning Session
Graduates in the order of 5-34 report at 05.00-07.00 a.m. at the parking II building (Park 2),
Mahidol University (Salaya)
The following academic departments are to report in order:
Degree Order
Doctoral

1

Master’s

2

Graduate
Honorary
Doctoral

3
4
5

Master’s

6

Name of Degree/Diploma
Doctor of Philosophy, Ph.D.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed.
(Faculty of Graduate Studies)
Bachelor of Arts, B.A.
Honorary Doctorate
Doctor of Public Health, Dr.P.H.,
Doctor of Education, D.Ed.,
Doctor of Public Administration D.P.A.,
Doctor of Nursing Science, D.N.S.,
Doctor of Music, D.M.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Science, M.Sc.
(Faculty of Graduate Studies)

N of Order of receipt
persons
1
3
1
5
19

(1-19)

430

(20-449)
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Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Morning Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Master’s

7

Master of Science, M.Sc.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Public Health, M.P.H.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Engineering, M.Eng.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Nursing Science, M.N.S
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Management, M.M.
(College of Management)
Master of Management, M.M.
(International Program) (College of Management)
Doctor of Medicine, M.D.
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.
(Faculty of Veterinary Science)

8
9
10
11
12
13
Graduate

14
15

N of Order of receipt
persons
61
(450-510)
28

(511-538)

58

(539-596)

127

(597-723)

144

(724-867)

319

(868-1186)

83

(1187-1269)

166

(1270-1435)

40

(1436-1475)
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Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Morning Session
Degree

Order

Graduate

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Name of Degree/Diploma
Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Science)
10 minute Break
Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Public
Health)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
Bachelor of Science, B.Sc.
(College of Sports Science and Technology)
Bachelor of Arts, B.A.
(College of Sports Science and Technology)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Physical Therapy)
Bachelor of Arts, B.A.
(College of Religions Studies)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
Bachelor of Science in Information and
Communication Technology, B.Sc. (Faculty of
Information and Communication Technology)

N of Order of receipt
persons
290
(1476-1765)
173

(1766-1938)

215

(1939-2153)

61

(2154-2214)

93

(2215-2307)

100

(2308-2407)

65

(2408-2472)

50

(2473-2522)

151

(2523-2673)

P a g e | 68

Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Morning Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Graduate

25
26
27

Bachelor of Arts, B.A. (Ratchasuda College)
Bachelor of Arts, B.A. (Faculty of Liberal Arts)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Social Sciences and Humanities)
Bachelor of Public Health, B.P.H.
(Amnartcharoen Campus)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Amnartcharoen Campus)
Bachelor of Public Health, B.P.H.
(Nakornsawan Campus)
Bachelor of Arts, B.A.
(Nakornsawan Campus)
Doctor of Medicine, M.D.
(Phramongkutklao College of Medicine)
Doctor of Medicine, M.D.
(Faculty of Medicine Vajira Hospital,
Navamindradhiraj University)
Doctor of Medicine, M.D.
Total:

28
29
30
31
32
33

34

N of Order of receipt
persons
80
(2674-2753)
87
(2754-2840)
37
(2841-2877)
42

(2878-2919)

9

(2920-2928)

37

(2929-2965)

15

(2966-2980)

99

(2981-3079)

2

(3080-3081)

133
3,224

(3082-3214)
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Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Afternoon Session
Graduates in the order of 38-69 report at 10.00-11.30 a.m. at the parking II building (Park 2),
Mahidol University (Salaya)
The following academic departments are to report in order:
Degree

Order

Award
Certificate
Doctoral

35
36
37
38

Master’s

39
40
41
42

Name of Degree/Diploma
Mahidol University Award
Honorary Professor
Honorary Professor, Clinical
Doctor of Philosophy, Ph.D.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Science in Pharmacy
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Management, M.M.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Business Administration, M.B.A.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Public Administration, M.P.A.
(Faculty of Graduate Studies)

N of
persons
6
11
4
182

Order of
receipt

(3215-3396)

5

(3397-3401)

9

(3402-3410)

24

(3411-3434)

36

(3435-3470)
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Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Afternoon Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Master’s

43

Master of Primary Health Care Management
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Clinical Tropical Medicine
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Music, M.M.
(Faculty of Graduate Studies)
Master of Applied Thai Traditional Medicine, M.ATM.
(Faculty of Graduate Studies)
Graduate Diploma and Higher Graduate Diploma
(Faculty of Graduate Studies)
Doctor of Medicine, M.D.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)
Doctor of Dental Surgery, D.D.S. (Faculty of Dentistry)

44
45
46
Diploma

47

Graduate

48
49
50
51
52

Doctor of Pharmacy, Pharm.D (Faculty of Pharmacy)
Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Medical Technology)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Faculty of Nursing)

N of
Order of
persons receipt
15
(3471-3485)
5

(3486-3490)

9

(3491-3499)

5

(3500-3504)

5

(3505-3509)

275

(3510-3784)

100

(3785-3884)

122
153

(3885-4006)
(4007-4159)

330

(4160-4489)
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Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Afternoon Session
Degree

Order

Name of Degree/Diploma

Graduate

53

Bachelor of Science, B.Sc.
(Faculty of Environment and Resources Studies)
Bachelor of Engineering, B.Eng.
(Faculty of Engineering)
10 minute Break
Bachelor of Science, B.Sc. (International College)
Bachelor of Arts, B.A. (International College)
Bachelor of Business Administration, B.B.A.
(International College)
Bachelor of Science, B.Sc. (Kanchanaburi Campus)
Bachelor of Business Administration, B.B.A.
(Kanchanaburi Campus)
Bachelor of Accountancy, B.Acc.
(Kanchanaburi Campus)

54

55
56
57
58
59
60
61
62

Bachelor of Engineering, B.Eng.
(Kanchanaburi Campus)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, B.ATM.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

N of
Order of
persons receipt
78
(4490-4567)
390

(4568-4957)

92
92
486

(4958-5049)
(5050-5141)
(5142-5627)

153
53

(5628-5780)
(5781-5833)

76

(5834-5909)

33

(5910-5942)

48

(5943-5990)
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Specifications for the order of Graduation Ceremony of Academic Year 2018
on October 2, 2019
Afternoon Session
Degree

Order

Graduate

63

64

Remarks

Bachelor of Prosthetics and Orthotics, B.PO.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)
Bachelor of Technology, B.Tech.
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

N of
Order of
persons receipt
30
(5991-6020)

19

(6021-6039)

65
66

Bachelor of Music, B.M. (College of Music)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Army Nursing College)

150
85

(6040-6189)
(6190-6274)

67

Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Navy Nursing College)
Bachelor of Nursing Science, B.N.S.
(Royal Thai Air force Nursing College)

59

(6275-6333)

55

(6334-6338)

Bhumibol Scholarship

1

(6389)

68
Fellowship

Name of Degree/Diploma

69

3,196
Total:
6,420
Grand Total:
The Orders No.1-3 are 5 (five) Buddhist monks/novices from College of

Science and Sports Technology, and College of Religious Studies whom are requested to
report at 7:00 a.m. at the College of Religious Studies before proceeding by the provided
transportation to the rehearsal venue at Prince Mahidol Hall, at 10.30 a.m.
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Specifications for the diploma presentation ceremony rehearsal
In order to ensure a smooth, proper and efficient process, before
beginning the rehearsal, the graduates should learn and strictly adhere to the
standards of etiquette and decorum for the ceremony. You should practice on
your own time before the rehearsal. The following are guidelines for
graduates:
1. If you do not participate in the sub-group rehearsal are not allowed to
participate in the final rehearsal.
2. If you do not participate in the final rehearsal, your name will be
removed from the official ceremony and not be allowed to participate.
3. You must follow the Mahidol University procedures on rehearsal of
the diploma ceremony for Academic Year 2018.
4. You must dress in accordance with the dress code guidelines provided by
the University, including coiffure, shoes, and other specifications.
5. If you have a disability or chronic disease/condition, or other extenuating
circumstance, you must be chaperoned closely during the ceremony. Thus,
these graduates must inform the Chairperson of the Committee so that the
University can arrange appropriate seating and care.
6. For those graduates who are Buddhist monks, please inform the
University within July 2019.
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Etiquette and Decorum of the Participants
1. Registration: You must pass through a metal detector to
measure your body temperature and be accounted for in
accordance with the RFID Tag system before the check-in
registration to have your names confirmed by the Inspection
Committee or as designated by the host faculty. This is to occur
at the parking building of the Prince Mahidol Hall. Each graduate
then receives a sticker with the ordering number to get in line for
receiving the diploma. This sticker is attached to the outer
garment on the left upper torso. If you fail to register or pass
through the metal detector during the specified time frame, you
will not be allowed to participate in the actual ceremony.
2. Queueing up: After registering, please remain in the parking building
and listen for your names to be called to enter the queue.
3. When standing, walking, sitting or looking straight ahead,
maintain body control and remain alert. You should practice doing
this ahead of time, such as standing, walking, and sitting with decorum
as follows:
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3.1 Standing in front of the Royal seat: Stand upright, knees
and legs together, with the toes of shoes slightly apart, with arms and hands at
one’s side.
3 . 2 Walking before the Royal seat: Keep calm while
walking, hold your back straight, avoid waving your head from side to side, take
steps of a medium length, i.e., not too long or too short.
3.3 Sitting before the Royal seat: Keep calm and sit in
silence. Avoid doing the following: crossing your legs, taking your shoes off,
waving handheld fans, opening your diploma, or reading the commencement
program. After taking your seat, swapping or leaving your seat is not allowed.
4. When Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
arrives at the building where the graduation ceremony will be held, all
graduates must stand up to show respect. A recording of the Royal Anthem
will be played. After HRH the Princess lights candles and incense sticks to
pay homage to the Buddha image and takes her seat, all members of the
audience must perform a curtsy (women) or a bow (men) and sit down.
5. The Procedures for the Commencement Ceremony
5.1 All graduates will be royally granted your degrees in the
designated order.
5.2 The procedures for the commencement are as follows:
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5.2.1 The faculty members in charge of granting degrees to
graduates will lead the graduates of each faculty to wait at the stage entrance
stairs. When the Dean/Director/or faculty representative stands up and walks
from your seat to the microphone to speak, asking for HRH Princess’s royal
permission for the graduates to be granted your degrees, the first graduate of
the faculty must walk and lead the other graduates who will wait in line to go
up on stage. The first graduate shall walk up on to the stage, wait at the
designated spot, stand facing to the HRH Princess’ Royal seat, and perform a
curtsy (women) or bow (men)
5.2.2 When the Dean/Director/or faculty representative
reads each graduate’s name, that particular graduate whose name has been
read shall perform a curtsy (women) or bow (men) once again; move forward
to receive your diploma from HRH Princess’ hand; walk backwards three
steps in a diagonal direction (still facing HRH Princess’ seat); perform another
curtsy (women) or bow (men); and turn clockwise to leave the stage to go
back/ resume his/ her seat. The next graduate in line shall repeat the same
instructions.
5.2.3 The officers of the military, police, other civil servants are
to be dressed in uniform. Male officers hold your headwear in your left hand and bow,
and female officers wear your headwear and perform a curtsy.
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6. The Oath Utterance
When the designated representative of all graduates walks to the
microphone, all graduates must stand up and bow together at the same time. The
representative will then read out the oath. All graduates must repeat what the
representative says. When the representative says, “duay-klao-duay-kra mom,” all
the graduates do not need to repeat this phrase. After that, all graduates should bow
at the same time.
7. Listening to Royal Speech: After HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn delivers the keynote speech and blessings, all graduates are requested
to immediately give a bow in respect to the royal blessings and conceive in one’s
mind of the phrase “Long Live the Princess” without saying it out loud.
8. HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn will pay homage in front
of the Buddhist offerings, and then the royal anthem (graduates do not sing along)
will be performed. HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn will proceed from the
event. The ceremony will then end. After finishing the graduation ceremony, all
graduates participating in the morning session are requested to leave the
graduation ceremony hall immediately as the hall will be cleaned up for the
afternoon session of the graduation ceremony.
Graduation Ceremony Procedures
Steps to be appropriately practiced and familiarized are as follows:
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1. Approaching toward HRH Princess: Walk straight; do not swing
arms and stop at the designated position. All graduates are requested to walk in
a composed and quick manner.
2. Stand upright with both legs close together and arms fixed at the
sides of the body.
3. Paying respect to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
3.1 Male graduates who wear government uniforms and those
who do not wear them must stand straight with your feet parallel together and
bow gently and appropriately.
3.2 Female graduates who wear government uniforms and
those who do not wear them must give a formal curtsy. Firstly, stand upright
with feet together. The left foot is then placed behind the other; bend both knees
a little, and bow slightly. Then return to an upright position.
4. Receiving the diploma: Raise your right hand at the level of the
diploma. Gracefully open your hand to receive the diploma gently.
5. Holding the diploma: Hold the diploma close to the chest, with
forearms upright vertically. Do not hold it down beside the body.
6. Stepping backward at an angle: Having been granted the diploma,
the graduate must take 3 steps backward at an angle of 45 degrees.
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7. Turning away from the Royal seat: Having stepped forward to the
designated spot and performed a curtsy/bow, turn clockwise before walking
down off the stage to your own seat. Do not sit down yet. Wait for the other
graduates in your seat row to come back and perform a curtsy/bow together. Sit
down with the diploma on your lap.
All graduates must rehearse the steps accurately several times to obtain
fluency, accuracy, and elegance at the required time. Without adequate
rehearsal, mistakes may occur and that would not be appropriate before the
Royal seat.
Stage floor signs
There are direction signs on the stage floor at various spots where each
graduate is to step on. Each designated square must be stepped on, with eyes
straight ahead, without haste, but firmly, with deliberation and body control. The
graduate must stop at the designated spot marked with an “X.” Stop at the mark,
pay respects to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, take one step forward to
receive the diploma when your name is announced. Hold the diploma close to
your chest, withdraw at an angle while taking three steps, and bow or perform a
curtsy. Finally, return to your assigned seat, never releasing the diploma from your
chest until seated.
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Graduates’ Dress Code
1. Dress code on the day of the graduation check-in and rehearsal
All diploma recipients must dress modestly.
- Female graduates are not allowed to wear tight skirts, either too long
or too short, sandals or sports shoes.
- Male graduates are not allowed to wear athletic pants or sports trousers,
sandals or sports shoes. Both male and female graduates must wear the same
shoes to be worn on the commencement day itself.
2. Dress code for the final commencement day rehearsal
At the final rehearsal, you are required to wear your graduation gowns
and shoes identical to those that will be worn on the commencement day. For
military personnel and civil servants, please bring your swords for rehearsals.
Graduates’ nails are to be clipped with no nail polish. Hairstyles should be neat,
with no dyeing.
3. Dress code for the graduation ceremony
- Male graduates (with Bachelor’s, Master's, and Doctoral Degrees) are
required to wear dark blue or navy suits. Black is not allowed. Metal buttons are
not allowed and suits and trousers must be of the same color. Wear white shirts
with long sleeves and Mahidol University or navy blue neckties. Trousers are not
to be too tight or form-fitting. Graduates from affiliated institutes must wear
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student uniforms with black socks and formal black leather shoes. No accessories
or metallic objects are allowed. Do not wear pointed-toed or lace-up shoes.
Graduation gowns are to be worn without the cap/mortarboard, which is held in
the left hand.
- Female graduates (with Bachelor, Master and Doctoral Degrees)
are required to wear dark blue or navy blue skirts, as black is not allowed. The
skirt should not be too tight, too long, or too short. Female graduates must wear
a Mahidol bowtie. Graduates of affiliated institutes must wear student uniforms.
Wear plain beige stockings with formal black shoes without any accessories or
metallic objects, and heels not exceeding 2 inches. Nails are to be clipped short.
Hair must be neat; not covering the face and neither fashionable nor dyed.
Pregnant graduates are to wear an all-white gown which extends just above the
gown.
- All graduates who are government officials must wear regular
white uniforms covered by graduation gowns with affiliates’ brooches. Military
officers or policemen must wear regular white uniforms with affiliates’
brooches and graduates’ cap instead of officers’ hats.
- Muslim graduates should wear navy blue hair veils. Sikh graduates
should wear white turbans. Mustaches and beards must be trimmed or neatly
shaved; and graduation caps are not required.
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- Graduates with Bachelor’s, Master’s, and Doctoral Degrees must
wear graduation gowns indicating your degrees and fields of study. Graduates
with Master’s and Doctoral Degrees must wear graduation gowns with velvet
stripes based on your fields of study. Graduates with Science Degrees in Public
Health, majoring in Public Health Nursing should use yellow gold velvet stripes.
- Graduates with high vocational or vocational certificates
- Male graduates: Follow the dress code guidelines in Item 3
above and wear the academic regalia prior to your current degree.
- Female graduates: Follow the dress code guidelines in Item 3
above and wear the academic regalia prior to your current degree.
Three levels of academic regalia for Mahidol University:
1) Doctoral level
1.1 Outer garment: This is made of black cloth or satin fabric which
extends down to the ankle, with pleats in the rear. It has a strip of velvet color
according to the color of the field of study, 1 2 . 5 cm wide, sewn into a paw
throughout the front of both sides and wrapped around the collar. The forearm is
released at wrist length. In the middle of both arms, there is a velvet band, colored
according to the colors of the subjects. The width is 5 cm, length 30 cm. The end is
folded at an angle of three sides each, arranged together at a distance of 5
centimeters
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1.2 Neck Band: The neck strap is 120 cm long. The outer portion is made
of black fabric or satin, like a shirt. The inner portion is made of blue fabric or satin and
is flattened to a circumference of 1 cm wide.
1.3 Mortar Board: The square academic hat has sides of 25 cm long,
made of black cloth or felt, with tassel made of gold-color braid, hanging on the right
side of the hat, with the tip of the tassel hanging over the cap.
2) Master’s level
2.1 Outer garment: This is similar to that of the doctoral level but
the color according to the subject is sewn into a 7.5 cm wide paw, in the middle of both
arms, without velvet.
2.2 Neckband: This is similar to that of the doctoral level, but the
length of the fabric is 105 cm.
2.3 Mortar board: This is similar to that of the doctoral level, but
the tassel is made of black silk, suspended on the right side of the hat with the
tip of the tassel hanging over the cap
3) Bachelor’s level
3 . 1 Outer garment: This is similar to that of the Master’s level,
however the velvet color according to the color of the subject is sewn into a 5
cm wide band.
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3.2 Neck band: This is similar to that of the Master’s level, but the
length is 90 cm.
3.3 Mortar Board: This is similar to that of the Master’s level.
Note: The outer garment should fit the shape of each person for about half the
length. All graduates must wear academic gowns. The bands are based on the
color of the faculty or field of study.
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Photo of the academic regalia
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Color of the academic field
1) Physical Education Science
2) Management
3) Primary Health Care Management
4) Accounting
5) Applied Thai Traditional Medicine
6) Dentistry
7) Musicology
8) Technology
9) Communication Arts
10) Business administration
11) Demography
12) Nursing
13) Medicine
14) Pharmacy
15) Public Administration
16) Science
a) general
b) nursing
c) doctoral level only

light purple
sky blue
orange
light blue
gray
aniline purple
light green
pink petal
light orange
dark blue
red
white
green
olive green
fuchsia pink
gold yellow
pale yellow
blue
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17) Engineering
18) Social Sciences, the Humanities and
Education
19) Veterinary Medicine
20) Public Health
21) Clinical Tropical Medicine

crimson
dark pink
pale blue
dark pink
violet blue

Do’s and Don’ts
For safety and smooth implementation, strictly adhere to the following:
1. Do not bring weapons, sharp objects, bags of all kinds and baggage
into the ceremony.
2. Do not use false eyelashes that look unnatural. Do not wear perfume.
Do not paint finger nails. Do not wear long nails or connected nails. Finger nails
must be trimmed short. Do not wear wigs. Male graduates should have short haircuts
or wear hairstyles suitable for graduation. If you have long hair, keep it tied. Do not
put flowers or jewelry on the outer garment. Do not wear a gardenia or corsage on
the outer garment.
3. Do not wear watches or jewelry on the wrist, ankle, both fingers and
head.
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4. Do not wear glasses with dark lenses. The frame color must be
black, silver, navy, brown, gray, with no pattern and no sparkle, or frameless.
In case of wearing contact lenses, use only clear and regular size pupils.
5. Smoking is prohibited in and around the ceremony.
6. Do not bring phones or all kinds of electronic communication devices,
hand fans, cameras, food, snacks or any drinks into the auditorium.
7. No keys or coins should be in the pants or skirt pockets.
8. Be punctual according to the faculty designations.
9. The ID tag should be affixed on the left side of the chest.
10. Hairstyle
10.1 Female graduates are not to have fashionable hairstyles.
The hair should not have decoration, flowers or jewelry. The hair should not be
highlighted or dyed unnatural colors. The hair should be gathered or kept on the left
side of the face.
10.2 Male graduates are to have short haircuts. There should be
no attempt to have a fashionable hairstyle. There should be no highlighting,
artificial dyeing of the hair. The males with beards or mustaches must have
them neatly trimmed.
11. During the ceremony in the auditorium, the graduates are to be in a
state of composure out of respect for Her Royal Highness and the University's
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reputation. Every graduate is to sit up straight, with the hands folded, placing the
right hand over the left. There should be no talking, napping, or leaning against
the seat. The legs should not be crossed or stretched out. Do not tease with friends.
Do not link arms with friends. Speech should be muted. If you If you do have to
leave or return to your seats, bow or curtsy first. If there is an emergency such as
a damaged regalia, broken heel, dropping of the degree diploma, dropping items
on the stage, shoes dropping, torn stockings, broken zipper, loose buttons, skirts
or loose pants: If these sudden problems occur while you are line, inform the
official who controls the queue. If on the stage, consciously solve the problem
with care and continue to follow the steps. Do not stop during the ceremony.
Do not get out of the seat to go to the toilet. All graduates should practice the
graduation ceremony by studying the manual and strictly observing this honorable
ceremony so that it proceeds smoothly, quickly, accurately, and with decorum.
12. Walk in accordance with the designated signs marked on the stage
floor. Do not proceed too soon. Stand or wait at the specified point. Standing at
the wrong position makes it unsightly and affects the image of the ceremony.
13. On the stage floor, if your name is misread, mispronounced or does not
match your order, do not wait. Proceed to receive the diploma as it were in usual
order.
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14. When problems occur, such as losing one’s balance, or the heel of the shoe
catches on the gown, keep calm and try to solve the problem.
15. If you need help, raise your right hand for the presiding official to help.
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Declaration of Mahidol University Graduates 2019
The Graduate representative: (speaks alone) “With Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn Gracious
Permission: May I, (utter one’s first name and
surname), be granted permission to lead the
Graduates of Mahidol University in
presenting your Graduation Pledge as
follows”
All Graduates :
(speak after the representative)
“I, (each Graduate pronounces his own first
name and surname), do solemnly pledge
before the Buddha, the Dharma and the
Sangha, and all things sacred, in the presence
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn who presides over this ceremony
on behalf of His Majesty the King, with all
those assembled here as witnesses, that I will
pursue my profession using the knowledge,
experience and skills instilled into me by
Mahidol University, to the best of my ability,
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and hold steadfast in my loyalty to my
country, my religion and my Sovereign. I will
respect my teachers and use my knowledge
and expertise only for the public good, and
will not associate myself with misconduct or
evil. I will strive to extend the prestige of my
community and my profession, to foster
harmony and to sacrifice personal gains for
public benefit. This pledge I will uphold, as
being even more precious than my life.
The Graduate representative : “duay-klao-duay-kra mom,”
After reciting the pledge, bow/curtsy simultaneously and stand upright, keeping your
back straight. After HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn delivers her speech,
bow/curtsy to show your respect and acceptance of the HRH’s speech.
While HRH Princess Maha Chadri Sirindhorn is leaving the stage, all graduates
remain standing as a sign of sending her off.
(Do not sing The Thai Royal Anthem Song.)
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Mahidol Values

The letters which spell "MAHIDOL" also define the values of Mahidol
University. The University has a policy to apply the seven meanings to be
behaviors that should be adhered to, while cultivating and enhancing the
organizational culture to be sustained indefinitely.
M
=
Mastery
A
=
Altruism
H
=
Harmony
I
=
Integrity
D
=
Determination
O
=
Originality
L
=
Leadership

P a g e | 95

Mahidol University Alumni Association
under the Royal Patronage of His Majesty the King
“Congratulations on your success”
Mahidol University Alumni Association under the Royal Patronage of His
Majesty the King was established in 1991 as a center for the co-ordination of university
alumni who have graduated from this prestigious institution to participate in the promotion
and development of our beloved Mahidol University to be progressive as well as to support
the education of current students to succeed as hoped. Mahidol University Association has
been graciously granted by His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej to receive His
Majesty’s Royal Patronage on March 16, 2001.
On behalf of the Committee of Mahidol University Alumni Association, we
sincerely congratulate your success and appreciation of every graduates of Mahidol
University. It is indeed a pride of yourself and your family. From the past, Mahidol
University Alumni Association has established “ The Outstanding Mahidol Alumni
Awards” to give to Mahidol Alumni who succeeded in their professional field, their way of
life, famous, and beneficial nationally and internationally every single year. Moreover,
many funds such as “ The Alumni Helping Student Fund” was set up to provide immediate
emergency assistance for Mahidol University students who have suffered a serious crisis
affecting their family's economic status and affecting their education and also “Siam
Commercial Bank Funds for Mahidol University Alumni Association under the Royal
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Patronage of His Majesty the King and other charity events”, “Clinical Professor Emeritus
Dr. Visut Tansirikonkol, Funds for Mahidol University Alumni Association under the Royal
Patronage of His Majesty the King to assist students and other charitable activities” , and
“ Mahidol University Alumni Association Funds for student’s scholarships ” which aimed
to provide scholarships for the tuition fee and monthly expenses to Mahidol University’s
students who have insufficient money but possess good behavior and commitment to
education. Additionally, Mahidol University Alumni Association provided facilities for
student residences on various campuses and organized the ceremony to express gratitude
to elderly Mahidol Alumni on Mahidol University named day.
Most of all, Mahidol University Alumni Association hosted “ MU Blue Night ”
event on March 2nd of every year for the alumni to meet, visit the university, and exchange
ideas.
To apply for the membership of the Mahidol University Alumni Association,
many benefits will be offered such as discounted medical expenses from the Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Faculty of Dentistry
(according to hospital conditions). Get eligible to attend academic conferences and other
university activities, eligible for internet network of alumni equivalent to university
personnel, get eligible for hospital services discount and restaurants discount. For more
information, please refer to the pamphlet of Mahidol University Alumni or visit our
Website: http://www.alumni.mahidol.ac.th. Registration for membership is onetime
payment of 500 baht.
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Mahidol University Alumni Association under the Royal Patronage of His
Majesty the King office (Sirivadhanabhakdi Building) is located at Gate 5 , Mahidol
University, Salaya Subdistrict, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Probince
“Congratulations to all graduates. We are one ….We Mahidol”

(Pol.Gen. JONGJATE AOJANEPONG, MD.)
The President of Mahidol University Alumni Association under
the Royal Patronage of His Majesty the King
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Advice for travel on rehearsal days and the actual ceremony day
Travel by private vehicle
Mahidol University will prohibit private vehicles from entering the campus and
ban parking on the roads surrounding the campus on September 28 (Saturday), September
30 (Monday), and October 2, 2019 (Wednesday). Visitor parking is available on/near
Utayan Road (Aksa). There is also a free shuttle bus service for graduates and your
parents/relatives from 4 a.m. to 6 p.m. all three days.
**Senior citizens / necessity to drop off a visitor**
It will be possible to stop to let a passenger off only in front of Entrance Gate 4 in front of
Mahidol University (Salaya) and Entrance Gate 1 on Baromratchachonani Road. The University
apologizes for this inconvenience. For those traveling by public vehicle, you can disembark
in front of Entrance Gate 4.
Area for parents, guardians and relatives of graduates
Mahidol University will arrange areas for parents/guardians and/or relatives of
graduates which will offer food and refreshments, as well as retail outlets. There will
be an infirmary to provide first aid.
Order
1.
2.

Location
Mahidol Learning Center
Tent in front of the dormitory

Capacity
2,000-3,000 seats
2,000-3,000 seats
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Information and public relations venues
1. Sub-group rehearsal (28 September 2019)
1.1 Office of the President
1.2 Faculty of Nursing
1.3 Mahidol Learning Center
1.4 Sirividhya Building
1.5 ASEAN Institute for Health Development
2. Final rehearsal day (September 30) and commencement day (October 2, 2019)
2.1 Entrance Gate 1
2.2 Entrance Gate 4
2.3 Office of the President
2.4 Faculty of Nursing
2.5 Mahidol Learning Center
2.6 Sirividhya Building
Food and refreshments
1. Mahidol Learning Center
2. College of Music
3. Faculty of Social Sciences and the Humanities
4. Faculty of Nursing

P a g e | 100

Other advice
1) Showing respect by female graduates
Female graduates wearing mortarboards and performing curtsys are recommended to attach a
black hairpin with the mortarboards to prevent from slipping off.
2) Photography and posing
2.1 Graduates should arrange photograph sessions with relatives or groups on the final
rehearsal day instead of the day of the ceremony.
2.2 During the ceremony, photography is prohibited in Prince Mahidol Hall.
2.3 No matter where the graduates go to take pictures, that should be completed before reporting
time in order to reduce traffic jams. Graduates are to report at the parking building of Prince Mahidol
Hall before the stated time for registration.
2.4 The graduates should book the photography of the graduation ceremony on the
day of the final rehearsal at the following locations:
2.4.1 On the 1st floor of the Office of the President, behind the Dr. Kasan Jatikawanit
Lecture Hall, and behind the Dr. Chachawan Osathanon Lecture Hall (during 8 a.m. to 3 p.m.).
2.4.2 Below the Phatra Maharaj Karun Meeting Room of the Mahidol Adulyadej
Building, at the Faculty of Nursing (8 a.m. to 1 p.m.)
2.4.3 In front of the Nat Pomaraprawat Meeting Room, ASEAN Institute for Health
Development, Salaya (8 a.m. to 1 p.m.)
2.4.4 Safety Zone, 1st floor, Mahidol Learning Center (8 a.m. to 1 p.m.)
2.4.5 The stairwell, 1st floor, Sirividhya Building (8 a.m. to 1 p.m.)
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Graduates should prepare the payment for booking photography in the amount of
1,300 – 2,700 baht.
3) First Aid Unit
The University will provide first aid services for graduates’ relatives at the parent tent area.
This unit also services the graduates in the graduation ceremony room. If you are sick or require
medicine (as prescribed by the doctor) or any force majeure that occurs.
4) Parents, guardians, relatives
4.1 Parents / relatives are not permitted to enter the graduation ceremony building
area. You are requested to stay in the parents’ tent area.
4.2 If there is a need to contact anyone in the building of the graduation ceremony,
inform the public relations center of the event.
4.3 Parents can use public phones of university organizations
5) Travel to Mahidol University (Salaya)
Graduates and relatives planning to travel to Mahidol University on rehearsal days
may travel by public buses or buses provided by the University.
6) Refreshments
Mahidol University has numerous options for dining and refreshments in the Salaya Campus.
7) Diploma
If there is any mistake about the diploma you have received or the name stated
in the diploma does not match your name, please contact Division of Education
Administration, 4th floor, Mahidol Learning Center, Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya
Subdistrict, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom 73170 Tel. 0–2849-4565 to 68
within 30 days after the graduation ceremony.
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เอกสารคาแนะนา
การเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี การศึกษา 2561
ที่ปรึ กษา

:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการฝึ กซ้ อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

จัดทาโดย

:

คณะกรรมการฝึ กซ้ อมรับปริญญาบัตร

:

กองบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2849-4588, 0-2849-4574
โทรสาร 0-2849-4558

ออกแบบปก

:

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนพิมพ์

:

500 เล่ ม

สถานที่พิมพ์

:

ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ พี เอส เพรส

