
 
 

 
 
 

ที่ อว 78.02/    
วันที่           กันยายน  2563 
เรื่อง  การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

เรียน  บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ตามมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่  
5 ตุลาคม 2563 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 
จ านวน 3 ครั้ง นั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอแจ้งก าหนดการฝึกซ้อมฯ ตามรายละเอียดดังนี้  

ตารางฝึกซ้อม วันที่ สถานที่ กลุ่มท่ี 

ฝึกซ้อมย่อย 
ครั้งที่ 1 

วันที่ 21 กันยายน 2563 
รายงานตัวเวลา  07.00 น. 

ห้องประชุม 217-219 อาคารสิริวิทยา  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 
 
1 

และ 
2 
 

ฝึกซ้อมย่อย  
ครั้งที่ 2 

วันที่ 29 กันยายน  2563 
รายงานตัวเวลา  07.00 น. 

ฝึกซ้อมใหญ่  วันที่  2 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา  08.30 น. 

บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 2 (Park 2) 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา วันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร  
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา 11.00 น. 

 
 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องตรวจสอบรายชื่อและล าดับการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ www.grad.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องมาฝึกซ้อมตามวัน เวลา สถานที่ที่
ก าหนดทุกครั้งและห้ามมาสาย หากขาดการฝึกซ้อมครั้งใดครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการฝึกซ้อมตามก าหนดการทุกครั้งด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล) 
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ 
         ปฏิบัติงานแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
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ที่ อว 78.02/    
วันที่           กันยายน  2563 
เรื่อง  การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

เรียน  บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ตามมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่  
5 ตุลาคม 2563 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 
จ านวน 3 ครั้ง นั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอแจ้งก าหนดการฝึกซ้อมฯ ตามรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางฝึกซ้อม วันที่ สถานที่ กลุ่มท่ี 
ฝึกซ้อมย่อย 
ครั้งที่ 1 

วันที่ 21 กันยายน 2563 
รายงานตัวเวลา  09.00 น. 

ห้องประชุม 217-219 อาคารสิริวิทยา  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 
 
 
3 
 

ฝึกซ้อมย่อย  
ครั้งที่ 2 

วันที่ 29 กันยายน  2563 
รายงานตัวเวลา  09.00 น. 

ฝึกซ้อมใหญ่  วันที่  2 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา  08.30 น. 

บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 2 (Park 2) 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา วันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร  
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา 11.00 น. 

 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องตรวจสอบรายชื่อและล าดับการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ www.grad.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องมาฝึกซ้อมตามวัน เวลา สถานที่ที่
ก าหนดทุกครั้งและห้ามมาสาย หากขาดการฝึกซ้อมครั้งใดครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการฝึกซ้อมตามก าหนดการทุกครั้งด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
       

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล) 
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ 
         ปฏิบัติงานแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
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ที่ อว 78.02/    
วันที่           กันยายน  2563 
เรื่อง  การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

เรียน  บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ตามมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่  
5 ตุลาคม 2563 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 
จ านวน 3 ครั้ง นั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอแจ้งก าหนดการฝึกซ้อมฯ ตามรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางฝึกซ้อม วันที่ สถานที่ กลุ่มท่ี 
ฝึกซ้อมย่อย 
ครั้งที่ 1 

วันที่ 21 กันยายน 2563 
รายงานตัวเวลา  09.00 น. 

ห้องประชุม 217-219 อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 
 
 
4 
 

ฝึกซ้อมย่อย  
ครั้งที่ 2 

วันที่ 29 กันยายน  2563 
รายงานตัวเวลา  09.00 น. 

ฝึกซ้อมใหญ่  วันที ่3 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา  05.00 น. 

บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 2 (Park 2) 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา วันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร  
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา 05.00 น. 

 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องตรวจสอบรายชื่อและล าดับการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ www.grad.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องมาฝึกซ้อมตามวัน เวลา สถานที่ที่
ก าหนดทุกครั้งและห้ามมาสาย  หากขาดการฝึกซ้อมครั้งใดครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการฝึกซ้อมตามก าหนดการทุกครั้งด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
       

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล) 
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ 
         ปฏิบัติงานแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
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ที่ อว 78.02/    
วันที่           กันยายน  2563 
เรื่อง  การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

เรียน  บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ตามมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่  
5 ตุลาคม 2563 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 
จ านวน 3 ครั้ง นั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอแจ้งก าหนดการฝึกซ้อมฯ ตามรายละเอียดดังนี้  

ตารางฝึกซ้อม วันที่ สถานที่ กลุ่มท่ี 
ฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2563 

รายงานตัวเวลา  12.00 น. 
ห้องประชุม 217-219 อาคารสิริวิทยา  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 
 
5 

และ 
6 
 

ฝึกซ้อมย่อย  
ครั้งที่ 2 

วันที่ 30 กันยายน  2563 
รายงานตัวเวลา  07.00 น. 

ฝึกซ้อมใหญ่  วันที ่3 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา  05.00 น. 

บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 2 (Park 2) 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา วันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร  
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา 05.00 น. 

 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องตรวจสอบรายชื่อและล าดับการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ www.grad.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องมาฝึกซ้อมตามวัน เวลา สถานที่ที่
ก าหนดทุกครั้งและห้ามมาสาย หากขาดการฝึกซ้อมครั้งใดครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการฝึกซ้อมตามก าหนดการทุกครั้งด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
       

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล) 
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ 
         ปฏิบัติงานแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
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ที่ อว 78.02/    
วันที่           กันยายน  2563 
เรื่อง  การฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

เรียน บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 ตามมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่  
5 ตุลาคม 2563 (ช่วงบ่าย) และวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ านวน 3 ครั้ง นั้น ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอแจ้งก าหนดการฝึกซ้อมฯ ตามรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางฝึกซ้อม วันที่ สถานที่ กลุ่มท่ี 
ฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2563 

รายงานตัวเวลา  14.00 น. 
ห้องประชุม 217-219 อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 
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ฝึกซ้อมย่อย  
ครั้งที่ 2 

วันที่ 30 กันยายน  2563 
รายงานตัวเวลา  09.00 น. 

ฝึกซ้อมใหญ่  วันที ่3 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา  05.00 น. 

บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 2 (Park 2) 
มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา วันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร  
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
รายงานตัวเวลา 05.00 น. 

 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องตรวจสอบรายชื่อและล าดับการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ www.grad.mahidol.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องมาฝึกซ้อมตามวัน เวลา สถานที่ที่
ก าหนดทุกครั้งและห้ามมาสาย หากขาดการฝึกซ้อมครั้งใดครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการฝึกซ้อมตามก าหนดการทุกครั้งด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
       
                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล) 
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ 
         ปฏิบัติงานแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
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