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ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง การฝึกซอ้มรับปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2561 

--------------------------  
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา ในโอกาสอนัเป็นมงคลน้ี  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา   
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองคไ์ปพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยั มหิดล และสถาบนัสมทบของมหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลยั
จึงก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีฝึกซอ้มรับปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2561  ดงัน้ี 

1.  ก าหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 

 มหาวทิยาลยัมหิดลก าหนดการฝึกซอ้มรับปริญญาบตัรรวม 3 คร้ัง บณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจะตอ้งฝึกซอ้มตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดทุกคร้ัง  หากขาดการ
ฝึกซอ้มคร้ังใดคร้ังหน่ึง  มหาวทิยาลยัจะคดัช่ือออกจากการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร
ในวนัพิธี เวน้แต่มีเหตุสุดวสิยัและไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัเท่านั้น  อนึ่ง ขอให้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาทุกระดบัน าชุดครุยมาในวันฝึกซ้อมย่อย (วันที ่28 กนัยายน 2562) เพื่อติด
สัญญาณระบบตรวจนับและติดตามบัณฑิตรายบุคคล (RFID)TAG และในวนัฝึกซ้อมใหญ่
ให้แต่งกายเช่นเดยีวกบัวนัพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

                 2. การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรคร้ังที ่1 (ฝึกซ้อมย่อย) 
                - ส่วนงานและสถาบนัสมทบท่ีมีบณัฑิตจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรจะเป็น
ผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีฝึกซ้อม และท าการฝึกซ้อมบณัฑิตในสังกดัโดยคณะกรรมการ  
ฝึกซอ้มรับปริญญาบตัรท่ีส่วนงาน และสถาบนัสมทบเป็นผูแ้ต่งตั้ง   
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                - พระภิกษุ และสามเณรฝึกซ้อมย่อย (คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2) วนัศุกร์ท่ี27 กันยายน                
พ.ศ.   2562  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมน ้ าทอง คุณวิศาล  วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา   
                  3.  การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรคร้ังที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) วันเสาร์ที่ 28 กันยายน  
พ.ศ. 2562  ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะเป็นผู้ด าเนินการโดยก าหนดสถานทีฝึ่กซ้อมไว้  ดงันี ้

-  ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์
นายแพทยช์ชัวาล โอสถานนท์  และห้องบรรยายศาสตราจารยน์ายแพทยก์ษาน  จาติกวนิช  

- หอ้งประชุมณฐั  ภมรประวติั  สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน ศาลายา 
- ห้องประชุมภทัรมหาราชการุณย ์อาคารมหิดลอดุลยเดชฯ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ 

ศาลายา 
- หอ้งประชุม MLC - 322 ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล ศาลายา 
- หอ้งประชุม 217 – 218 อาคารสิริวทิยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา 

              4. การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรคร้ังที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่) วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562  ณ มหิดลสิทธาคาร  มหาวทิยาลยัมหิดล  ศาลายา  

                    ส าหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมรับปริญญาบตัร คร้ังท่ี 2 (ฝึกซ้อมยอ่ย)  และคร้ังท่ี 3  
(ฝึกซอ้มใหญ่) สามารถดูไดท่ี้ Website https:// egraduation.mahidol.ac.th  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี
ที ่6  สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                                ประกาศ  ณ  วนัท่ี   6  มิถุนายน  พ.ศ. 2562       

    
              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร.ท. ทพ. ชชัชยั คุณาวศิรุต) 

          รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 
      ประธานคณะกรรมการฝึกซอ้มรับปริญญาบตัร 
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ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร  คร้ังที ่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วนัเสาร์ที ่28  กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

 

ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาตกิวนิช 
ส านักงานอธิการบด ี ศาลายา  

รอบที ่ 1  เวลา  08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- บธ.บ.   (วทิยาลยันานาชาติ)                                                                  372  คน 
- ส.บ.  (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค)์                                           37  คน 
- ศศ.บ. (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค)์                                          15  คน                                                                                         

                                                                         จ านวน   424 คน 
รอบที ่2  เวลา 10.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                   166  คน 
- พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                 215  คน 
- วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                   50  คน 
                                                                                                       จ านวน   431  คน 
 รอบที ่3  เวลา 13.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วศ.บ. (คณะวศิวกรรมศาสตร์)                                                              390  คน 
                                                                                                        จ านวน  390  คน 

                                           รวมทั้งส้ิน  (3 รอบ)          1,245 คน 
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ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล  โอสถานนท์ 
ส านักงานอธิการบด ี ศาลายา 

รอบที ่ 1  เวลา  08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วท.บ.   (วทิยาลยันานาชาติ)                                                                    92  คน 
- ศศ.บ.  (วทิยาลยันานาชาติ)                                                                     92  คน 
- บธ.บ. (การเงิน) (วทิยาลยันานาชาติ)                                                    114  คน 
- พย.บ.  (วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ)                                                     59  คน 

                                                                         จ านวน   357 คน 
รอบที ่2  เวลา 10.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)                                             275  คน 
- พทป.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)                                        48   คน 
- กอ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)                                             30  คน 
- ทล.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)                                            19  คน 
                                                                                                       จ านวน   372  คน 
 รอบที ่3  เวลา 13.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น.) 
ปริญญาโท   
- กจ.ม. (หลกัสูตรไทย) (วทิยาลยัการจดัการ)                                          319  คน 
- กจ.ม. (หลกัสูตรนานาชาติ) (วทิยาลยัการจดัการ)                                   83  คน 
                                                                                                        จ านวน  402  คน 

                                           รวมทั้งส้ิน  (3 รอบ)          1,131 คน 
 

 

 

6 
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หอประชุมณัฐ  ภมรประวตั ิ  
สถาบนัพฒันาสุขภาพ อาเซียน  ศาลายา 

รอบที ่ 1  เวลา  08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วท.บ.   (คณะเทคนิคการแพทย)์                                                           153  คน 
- วท.บ.  (คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)                                         37  คน 
- พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก)                                                       85  คน                                                                                         

                                                                         จ านวน   275 คน 
รอบที ่2  เวลา 10.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- ท.บ. (คณะทนัตแพทยศาสตร์)                                                              100  คน 
- ศศ.บ. (วทิยาลยัราชสุดา)                                                                         80  คน 
- พ.บ. (ร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข)                                                  133  คน 
                                                                                                       จ านวน   313  คน 
 รอบที ่3  เวลา 13.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วท.บ. (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)                             151  คน 
- ศศ.บ. (วทิยาลยัศาสนศึกษา)                                                                   65  คน 
- พ.บ. (วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้)                                          99  คน 
                                                                                                        จ านวน  315  คน 

                                              รวมทั้งส้ิน  (3 รอบ)          903 คน 
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ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์   
อาคารมหิดลอดุลยเดชฯ ช้ัน 5   คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 

รอบที ่ 1  เวลา  08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- พย.บ.   (คณะพยาบาลศาสตร์)                                                              330  คน 

                                                                         จ านวน   330 คน 
รอบที ่2  เวลา 10.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วท.บ. (มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี)                                  153  คน 
- บธ.บ. (มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี)                                   53  คน 
- บช.บ. (มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี)                                   76  คน 
- วศ.บ. (มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี)                                    33  คน                        
                                                                                                       จ านวน   315  คน 
 รอบที ่3  เวลา 13.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- สพ.บ. (คณะสตัวแพทยศาสตร์)                                                              40  คน 
- ภ.บ. (คณะเภสชัศาสตร์)                                                                       122  คน 
- ดศ.บ. (วทิยาลยัดุริยางคศิลป์)                                                               150  คน 
                                                                                                        จ านวน  312  คน 

                                            รวมทั้งส้ิน  (3 รอบ)            957 คน 
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ห้องประชุม MLC-322   
 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ศาลายา 

รอบที ่ 1  เวลา  08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วท.บ.   (คณะสาธารณสุขศาสตร์)                                                         173  คน 
- วท.บ.  (คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์)                                     78  คน 
- ส.บ. (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ)                                            42  คน     
- วท.บ. (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ)                                           9  คน     

                                                                         จ านวน   302 คน  
รอบที ่2  เวลา 10.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วท.บ. (วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา)                            61  คน 
- ศศ.บ. (วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา)                            93  คน 
- วท.บ. (คณะกายภาพบ าบดั)                                                                  100  คน 
- พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ)                                                    55  คน 
                                                                                                       จ านวน   309  คน 
 รอบที ่3  เวลา 13.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น.) 
ปริญญาตรี    
- วท.บ. (คณะวทิยาศาสตร์)                                                                     290  คน 
- พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)                                                      2  คน 
- ทุนภูมิพล                                                                                                   1 คน 
                                                                                                        จ านวน  293  คน 

                                               รวมทั้งส้ิน  (3 รอบ)          904 คน 
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ห้องประชุม 217-218 
อาคารสิริวทิยา คณะศิลปศาสตร์  ศาลายา 

รอบที ่1  เวลา 8.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.30 น.) 
ปริญญาเอก / โท    
- ส.ด. / ศษ.ด. / รป.ด. / พย.ด. / ดศ.ด. (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                 19  คน 
- วท.ม. (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                                                               430  คน 

โปรดดูรายละเอียดทาง WWW.grad.mahidol.ac.th        จ านวน   449  คน 
 รอบที ่2  เวลา 10.00  น.  (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.30 น.) 
ปริญญาโท  
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                               61  คน 
- ส.ม.  (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                                                                  28  คน 
- วศ.ม. (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                                                                 58  คน    
-  ศศ.ม./ ศษ.ม.(สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                                                   127  คน 
- พย.ม. (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                                                               144  คน 
               โปรดดูรายละเอียดทาง WWW.grad.mahidol.ac.th         จ านวน  418  คน 
รอบที ่ 3  เวลา  13.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.30 น.) 
ปริญญาเอก / โท / ป.บณัฑิต และ ป.บณัฑิตชั้นสูง / ปริญญาตรี 
- ปร.ด. (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                                                               182  คน 
- ภ.ม. / กจ.ม. / บธ.ม. /รป.ม.  (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                              74  คน 
- การจดัการสาธารณสุขมูลฐานมหาบณัฑิต (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)        15  คน 
- อค.ม./ ดศ.ม./พทป.ม. (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                                       19  คน 
- ป.บณัฑิต และ ป.บณัฑิตชั้นสูง  (สงักดับณัฑิตวทิยาลยั)                           5 คน    

โปรดดูรายละเอียดทาง WWW.grad.mahidol.ac.th                                           
 

 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/
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รอบที ่ 3  เวลา  13.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.30 น.) 
ปริญญาเอก / โท / ป.บณัฑิต และ ป.บณัฑิตชั้นสูง/ ปริญญาตรี      
- ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์)                                                                         87 คน                            

                                                                                      จ านวน     382 คน 
                                           รวมทั้งส้ิน  (3 รอบ)          1,249 คน 

 
 

 ขอให้ผู้ทีน่ าบณัฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
 

รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1  พร้อมทั้งน าเขา้ท่ีนัง่  ให ้เสร็จเรียบร้อย 

                  ก่อนเวลา 08.00 น. 

รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2  ใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น.  เม่ือ

บณัฑิตรอบท่ี 1  ฝึกซอ้มเสร็จแลว้  ขอใหบ้ณัฑิตรอบท่ี 2  เขา้ประจ าท่ีนัง่
ทนัที 

รอบท่ี 3 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 3  ใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น.  เม่ือ

บณัฑิตรอบท่ี 2  ฝึกซอ้มเสร็จแลว้  ขอใหบ้ณัฑิตรอบท่ี 3  เขา้ประจ าท่ีนัง่
ทนัที 

 

 ทั้งนี ้ คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา  และคณะไว้ให้หลงัเก้าอีท้ีน่ั่ง 
       ของบัณฑิต 
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ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร คร้ังที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่)  ปีการศึกษา 2561  
วันจันทร์ที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบเช้า 

บัณฑิตอนัดบัที่ 5-34 รายงานตัวเวลา  05.00 – 07.00 น. 
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2  (Park 2)   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงัต่อไปนี้ 
ขั้นปริญญา อนัดบั

ที ่
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 

(คน) 
ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

ดุษฎีบณัฑิต 1 ปร.ด. (พระภิกษุ )  (บณัฑิตวทิยาลยั) 1   

มหาบณัฑิต 2 ศศ.ม. /ศษ.ม. (พระภิกษุ )  (บณัฑิตวทิยาลยั) 3  

บณัฑิต 3 ศศ.บ. (พระภิกษุ ) (วทิยาลยัศาสนศึกษา) 1   

กิตติมศกัด์ิ 4 ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 5   

ดุษฎีบณัฑิต 5 ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /พย.ด. /ดศ.ด. (บณัฑิตวทิยาลยั)   19 (1-19) 

มหาบณัฑิต 6 วท.ม. (บณัฑิตวทิยาลยั)                    430 (20-449) 

 7 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  (บณัฑิตวทิยาลยั)    61 (450-510) 

 8 ส.ม.                                28 (511-538) 

 9 วศ.ม. 58 (539-596) 

 10 ศศ.ม. /ศษ.ม.           (บณัฑิตวทิยาลยั)    127 (597-723) 

 11 พย.ม.                144 (724-867) 

 12 กจ.ม. (ไทย)     (วทิยาลยัการจดัการ)   319 (868-1186) 

 13 กจ.ม. (นานาชาติ)    (วทิยาลยัการจดัการ)   83 (1187-1269) 
บณัฑิต 14 พ.บ.  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 166 (1270-1435) 

15 สพ.บ.  (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 40 (1436-1475) 

 16 วท.บ.  (คณะวทิยาศาสตร์) 290 (1476-1765) 

  พกั 10 นาที   
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ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร คร้ังที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่)  ปีการศึกษา 2561  
วันจันทร์ที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบเช้า 

ขั้นปริญญา อนัดบั
ที ่

ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 
(คน) 

ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

บณัฑิต 17 วท.บ.  (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 173 (1766-1938) 

18 พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 215 (1939-2153) 

 19 วท.บ.  (วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา) 61 (2154-2214) 

 20 ศศ.บ.  (วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา) 93 (2215-2307) 

 21 วท.บ. (คณะกายภาพบ าบดั) 100 (2308-2407) 

 22 ศศ.บ. (วทิยาลยัศาสนศึกษา) 65 (2408-2472) 

 23 วท.บ.  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 50 (2473-2522) 

 24 วท.บ. (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 151 (2523-2673) 

 25 ศศ.บ. (วทิยาลยัราชสุดา) 80 (2674-2753) 

 26 ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์) 87 (2754-2840) 

 27 วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 37 (2841-2877) 

 28 ส.บ.  (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ) 42 (2878-2919) 

 29 วท.บ. (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ) 9 (2920-2928) 

 30 ส.บ.  (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค)์ 37 (2929-2965) 

 31 ศศ.บ. (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค)์ 15 (2966-2980) 

 32 พ.บ. (วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้) 99 (2981-3079) 

 33 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 2 (3080-3081) 

 34 พ.บ. (ร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข) 133 (3082-3214) 

     รวม 3,224   
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ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร คร้ังที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่)  ปีการศึกษา 2561  
วันจันทร์ที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบบ่าย 

บัณฑิตอนัดบัที่ 38 -69 รายงานตัวเวลา  09.00 - 10.30 น. 
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2    (Park 2)   มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 

สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงัต่อไปนี้ 
ขั้นปริญญา อนัดบั

ที ่
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 

(คน) 
ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

รางวลั 35 รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล 6   
เกียรติบตัร 36 เกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 11   

 37 เกียรติบตัรศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ 4   
ดุษฎีบณัฑิต 38 ปร.ด.   182 (3125-3396) 
มหาบณัฑิต 39 ภ.ม.  5 (3397-3401) 

 40 กจ.ม.                        (บณัฑิตวทิยาลยั) 9 (3402-3410) 
 41 บธ.ม. 24 (3411-3434) 
 42 รป.ม.                                     36 (3435-3470) 
 43 การจดัการสาธารณสุขมลูฐานมหาบณัฑิต      15 (3471-3485) 
 44 อค.ม. 5 (3486-3490) 
 45 ดศ.ม.                  (บณัฑิตวทิยาลยั) 9 (3491-3499) 
 46 พทป.ม. 5 (3500-3504) 

ป.บณัฑิต 47 ป.บณัฑิต และป.บณัฑิตชั้นสูง (บณัฑิตวทิยาลยั) 5 (3505-3509) 
บณัฑิต 48  พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 275 (3510-3784) 

 49 ท.บ. (คณะทนัตแพทยศาสตร์) 100 (3785-3884) 
50 ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์) 122 (3885-4006) 
 51 วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย)์ 153 (4007-4159) 
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ขั้นปริญญา อนัดบั
ที ่

ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 
(คน) 

ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

บณัฑิต 52 พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 330 (4160-4489) 
53 วท.บ. (คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์) 78 (4490-4567) 
54 วศ.บ. (คณะวศิวกรรมศาสตร์) 390 (4568-4957) 

                        พกั10นาที   
55 วท.บ.   92 (4958-5049) 
56 ศศ.บ.              (วทิยาลยันานาชาติ) 92 (5050-5141) 
57 บธ.บ.  486 (5142-5627) 
58 วท.บ. 153 (5628-5780) 
59 บธ.บ.  53 (5781-5833) 
60 บช.บ.           (มหาวทิยาลยัมหิดล 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. (วทิยาลยัดุริยางคศิลป์) 150 (6040-6189) 
66 พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก) 85 (6190-6274) 
67 พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ) 59 (6275-6333) 
68 พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ) 55 (6334-6388) 

ทุน 69 ทุนภูมิพล 1 (6389) 

     รวม 3,196   

             รวมทั้งส้ิน 6,420  
หมายเหตุ              อนัดบัท่ี 1-3  พระภิกษุ จ านวน 5 รูป ท่ีสังกดับณัฑิตวิทยาลยั และวิทยาลยัศาสนศึกษา  ขอให้
รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ก่อนเดินทางไปฝึกซ้อม ณ มหิดลสิทธาคาร 
มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  เวลา 10.30 น.โดยรถยนตข์องวทิยาลยัศาสนศึกษา 
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ตารางล าดบัการเข้ารับพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561  
วันพุธท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบเช้า 

บัณฑิตอนัดบัที่ 5-34 รายงานตัวเวลา  05.00 – 07.00 น. 
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2  (Park 2)  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงัต่อไปนี้ 
ขั้นปริญญา อนัดบั

ที ่
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 

(คน) 
ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

ดุษฎีบณัฑิต 1 ปร.ด. (พระภิกษุ) (บณัฑิตวทิยาลยั) 1   

มหาบณัฑิต 2 ศศ.ม. /ศษ.ม. (พระภิกษุ )  (บณัฑิตวทิยาลยั) 3  

บณัฑิต 3 ศศ.บ. (พระภิกษุ) (วทิยาลยัศาสนศึกษา) 1   

กิตติมศกัด์ิ 4 ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 5   

ดุษฎีบณัฑิต 5 ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /พย.ด. /ดศ.ด.  (บณัฑิตวทิยาลยั)   19 (1-19) 

มหาบณัฑิต 6 วท.ม. (บณัฑิตวทิยาลยั)                    430 (20-449) 

 7 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  (บณัฑิตวทิยาลยั)    61 (450-510) 

 8 ส.ม.                                28 (511-538) 

 9 วศ.ม. 58 (539-596) 

 10 ศศ.ม. /ศษ.ม.            (บณัฑิตวทิยาลยั)   127 (597-723) 

 11 พย.ม.                144 (724-867) 

 12 กจ.ม. (ไทย)   (วทิยาลยัการจดัการ)   319 (868-1186) 

 13 กจ.ม. (นานาชาติ)   (วทิยาลยัการจดัการ)   83 (1187-1269) 
บณัฑิต 14 พ.บ.  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 166 (1270-1435) 

15 สพ.บ.  (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 40 (1436-1475) 

 16 วท.บ.  (คณะวทิยาศาสตร์) 290 (1476-1765) 

  พกั 10 นาที   
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ตารางล าดบัการเข้ารับพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 
วันพุธท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบเช้า 

ขั้นปริญญา อนัดบั
ที ่

ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 
(คน) 

ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

บณัฑิต 17 วท.บ.  (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 173 (1766-1938) 

18 พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 215 (1939-2153) 

 19 วท.บ.  (วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา) 61 (2154-2214) 

 20 ศศ.บ.  (วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา) 93 (2215-2307) 

 21 วท.บ. (คณะกายภาพบ าบดั) 100 (2308-2407) 

 22 ศศ.บ. (วทิยาลยัศาสนศึกษา) 65 (2408-2472) 

 23 วท.บ.  (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 50 (2473-2522) 

 24 วท.บ. (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 151 (2523-2673) 

 25 ศศ.บ. (วทิยาลยัราชสุดา) 80 (2674-2753) 

 26 ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์) 87 (2754-2840) 

 27 วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 37 (2841-2877) 

 28 ส.บ.  (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ) 42 (2878-2919) 

 29 วท.บ. (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ) 9 (2920-2928) 

 30 ส.บ.  (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค)์ 37 (2929-2965) 

 31 ศศ.บ. (โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค)์ 15 (2966-2980) 

 32 พ.บ. (วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้) 99 (2981-3079) 

 33 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 2 (3080-3081) 

 34 พ.บ. (ร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข) 133 (3082-3214) 

     รวม 3,224   
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ตารางล าดบัการเข้ารับพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 
วันพุธท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบบ่าย 

บัณฑิตอนัดบัที่ 38 -69 รายงานตัวเวลา  10.00-11.30 น. 
สถานที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 2  (Park 2)  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดงัต่อไปนี้ 
ขั้นปริญญา อนัดบั

ที ่
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 

(คน) 
ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

รางวลั 35 รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล 6   
เกียรติบตัร 36 เกียรติบตัรศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 11   

 37 เกียรติบตัรศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ 4   
ดุษฎีบณัฑิต 38 ปร.ด.   182 (3125-3396) 
มหาบณัฑิต 39 ภ.ม.  5 (3397-3401) 

 40 กจ.ม.                            (บณัฑิตวทิยาลยั) 9 (3402-3410) 
 41 บธ.ม. 24 (3411-3434) 
 42 รป.ม.                                       36 (3435-3470) 
 43 การจดัการสาธารณสุขมลูฐานมหาบณัฑิต      15 (3471-3485) 
 44 อค.ม. 5 (3486-3490) 
 45 ดศ.ม.                       (บณัฑิตวทิยาลยั) 9 (3491-3499) 
 46 พทป.ม. 5 (3500-3504) 

ป.บณัฑิต 47 ป.บณัฑิต และป.บณัฑิตชั้นสูง  (บณัฑิตวทิยาลยั) 5 (3505-3509) 
บณัฑิต 48  พ.บ.(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 275 (3510-3784) 

 49 ท.บ.(คณะทนัตแพทยศาสตร์) 100 (3785-3884) 
50 ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์) 122 (3885-4006) 
 51 วท.บ.  (คณะเทคนิคการแพทย)์ 153 (4007-4159) 
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ขั้นปริญญา อนัดบั
ที ่

ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน 
(คน) 

ล าดบั 
ผู้เข้ารับ 

บณัฑิต 52 พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 330 (4160-4489) 
53 วท.บ. (คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์) 78 (4490-4567) 
54 วศ.บ. (คณะวศิวกรรมศาสตร์) 390 (4568-4957) 

 พกั 10 นาที   
55 วท.บ. 92 (4958-5049) 
56 ศศ.บ.            (วทิยาลยันานาชาติ) 92 (5050-5141) 
57 บธ.บ.             486 (5142-5627) 
58 วท.บ. 153 (5628-5780) 
59 บธ.บ.  53 (5781-5833) 
60 บช.บ.           (มหาวทิยาลยัมหิดล 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. (วทิยาลยัดุริยางคศิลป์) 150 (6040-6189) 
66 พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลกองทพับก 85 (6190-6274) 
67 พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ) 59 (6275-6333) 
68 พย.บ. (วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ) 55 (6334-6388) 

ทุน 69 ทุนภูมิพล 1 (6389) 

     รวม 3,196   

             รวมทั้งส้ิน 6,420  
หมายเหตุ              อนัดบัท่ี 1-3  พระภิกษุ จ านวน 5 รูป ท่ีสังกดับณัฑิตวิทยาลยั และวิทยาลยัศาสนศึกษา  ขอให้
รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ก่อนเดินทางไปฝึกซ้อม ณ มหิดลสิทธาคาร 
มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  เวลา 10.30 น.โดยรถยนตข์องวทิยาลยัศาสนศึกษา 
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ข้อก าหนดส าหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  
เพื่อให้การฝึกซอ้มการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว

เรียบร้อย ถูกตอ้ง และสวยงาม ก่อนเขา้รับการฝึกซ้อม ผูส้ าเร็จการศึกษาควรปฏิบติัตาม
ระเบียบและประกาศต่างๆ โดยเคร่งครัด เม่ือเขา้ใจการปฏิบติัตนในแต่ละขั้นตอนแลว้ควร
ฝึกซอ้มดว้ยตนเอง โดยมีขอ้ก าหนดในการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ดงัน้ี  

1.  ผูท่ี้ไม่เขา้รับการฝึกซอ้มยอ่ย จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหฝึ้กซอ้มใหญ่  
2.  ผูไ้ม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่  จะถูกตัดรายช่ือและไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบตัร  
3.  ผู ้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัติ  ตามประกาศ

มหาวทิยาลยัมหิดลเร่ือง การฝึกซอ้มรับปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2561  
4.  การแต่งกายของผู ้รับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องถูกต้องตามระเบียบ

มหาวทิยาลยั รวมทั้งทรงผม รองเทา้ และอ่ืน ๆ ใหถู้กตอ้งตามประกาศมหาวทิยาลยั 
5.   ผูเ้ขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรท่ีพิการ มีโรคประจ าตวั  หรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ

ท่ีจ าเป็น ตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ใหแ้จง้
ประธานคณะกรรมการ เพ่ือมหาวทิยาลยัจะไดจ้ดัท่ีนัง่ และดูแลอยา่งใกลชิ้ดต่อไป  

6.  ส าหรับผูท่ี้ยงัมีสถานะเป็นภิกษุ ใหแ้จง้มหาวทิยาลยัทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

การปฏบิัตตินของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ให้บัณฑิตปฏิบัตติามล าดบั  ดงัน้ี 
1. รายงานตัว  บณัฑิตทุกคนตอ้งเดินผ่านซุม้ตรวจโลหะ  เพื่อตรวจวดัอุณหภูมิ  

และผ่านระบบตรวจนับและติดตามบณัฑิตรายบุคคล (RFID)TAG  ก่อนเขา้รายงานตวั 
ต่อกรรมการตรวจรายช่ือ หรือผูแ้ทนของแต่ละคณะท่ีในอาคารจอดรถ มหิดลสิทธาคาร  
มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา และรับสติกเกอร์หมายเลขล าดบัการเขา้รับพระราชทานปริญญา
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บัตรติดหน้าอกด้านซ้าย  ถ้าไม่รายงานตัวและตรวจวัดอุณหภูมิในระหว่างเวลาที่ก าหนด            
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

2. เข้าแถว  หลงัจากรายงานตวัแลว้ ใหบ้ณัฑิตรออยูใ่นอาคารจอดรถ มหิดลสิทธาคาร  
มหาวทิยาลยัมหิดล  ศาลายา คอยฟังการเรียกตวัเพื่อเดินแถวไปเขา้ท่ีนัง่ ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

3. การยืน การเดิน การนั่ง หน้าที่ประทับ บัณฑิตตอ้งส ารวมและระมดัระวงั 
อากปักิริยาของตนตลอดเวลาท่ีอยูห่นา้ท่ีประทบั และควรฝึกการยนื การเดิน การนัง่ของตนให้
ถูกวธีิ ดงัน้ี  
   3.1  การยนืต่อหน้าที่ประทบั ใหย้นืตรง ขาชิด ปลายเทา้ห่างกนัเล็กนอ้ย 
แขนและมือทั้งสองขา้งแนบล าตวั  
   3.2  การเดนิต่อหน้าทีป่ระทบั ใหเ้ดินอยา่งส ารวม หลงัตรง แขนแนบล าตวั
ไม่โยกศีรษะ ช่วงกา้วไม่ยาวหรือสั้นเกินควร  
   3.3  การนั่งต่อหน้าทีป่ระทับ  ใหน้ัง่ดว้ยอาการส ารวมและสงบ ไม่ไขวห่า้ง 
ไม่ถอดรองเทา้ ไม่พดั ไม่เปิดปริญญาบตัร หรืออ่าน สูจิบตัร เม่ือบณัฑิตเขา้นัง่ตามล าดบัท่ี
แลว้หา้มไม่ใหส้บัเปล่ียนท่ีนัง่หรือลุกจากท่ีนัง่เด็ดขาด 

4.  เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยาม 
บรมราชกมุารี  เสด็จพระราชด าเนินเขา้ในอาคารพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ใหบ้ณัฑิตทุกคน
ยืนถวายความเคารพ  ในขณะเดียวกนัเจา้พนักงานจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี  เสด็จพระ
ราชด าเนินมาทรงจุดธูป เทียน เคร่ืองนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ  แลว้ประทบั 
พระราชอาสน์  ใหทุ้กคนถวายความเคารพแลว้นัง่ลง   
  5.   การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
     5.1   บณัฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรตามล าดบัท่ีก าหนดไว ้
     5.2   การเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร  
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    5.2.1  อาจารยฝ่์ายจัดบัณฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร จะเป็น
ผูน้ าบณัฑิตแต่ละคณะไปรอท่ีบนัใดทางข้ึนเวที เม่ือคณบดี/ผูอ้  านวยการ หรือผูแ้ทนลุกข้ึน
จากท่ีนั่งเดินมาท่ีไมรโครโฟน  เพ่ือกล่าวค าขอพระบรมราชานุญาตเบิกตวับณัฑิตเขา้รับ
พระราชทานปริญญาบตัร บณัฑิตตอ้งเดินข้ึนเวทีจะมีจุดกากบาทใหท้ าความเคารพ แลว้จึง
เดินไปจนถึงหนา้แท่นท่ีประทบั จะมีจุดกากบาทให้ท าความเคารพอีกคร้ังหน่ึง แลว้จึงกา้ว
ไปยนืรอการขานช่ือเขา้รับ บณัฑิตคนถดัไปก็กระท าเช่นเดียวกนั  
   5.2.2  เม่ือคณบดี/ผูอ้  านวยการหรือผูแ้ทนอ่านช่ือบัณฑิตแต่ละคนให้

บณัฑิตคนนั้นกา้วไปรับพระราชทานปริญญาบตัรจากพระหัตถ์   และถอยหลงัเฉียง 3 กา้ว  

ถวายความเคารพแลว้หนัขวาลงเวทีกลบัเขา้ท่ีนัง่ประจ าท่ี  ซ่ึงบณัฑิตล าดบัต่อมากา้วเขา้ไป

แทนท่ีอยา่งต่อเน่ืองจนจบ 

   5.2.3   ขา้ราชการทหาร ต ารวจ และขา้ราชการพลเรือนท่ีสวมชุดเคร่ืองแบบ 

ผูช้าย ให้ถือหมวกด้วยมือซ้าย  ถวายความเคารพโดยการค านับ  ผูห้ญิงให้สวมหมวกถวาย
ความเคารพโดยการถอนสายบวั   

  6.   การกล่าวค าปฏิญาณ ขณะท่ีผูแ้ทนบัณฑิตเดินไปท่ีไมโครโฟน ให้บัณฑิต 
ทุกคนยืนข้ึนและถวายความเคารพพร้อมกนั  ผูแ้ทนบณัฑิตน ากล่าวค าปฏิญาณตน บณัฑิต
กล่าวตาม เม่ือผูแ้ทนบณัฑิตกล่าวว่า “ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม”  ไม่ตอ้งกล่าวตาม จบแลว้
ถวายความเคารพพร้อมกนั  

  7.   การรับฟังพระราโชวาท เม่ือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท  และ พระราชทานพรเสร็จแลว้  
ขอให้บณัฑิตทุกคนถวายความเคารพ รับพระราชทานพรทันที และให้นึกในใจว่าขอจง 
ทรงพระเจริญ  โดยไม่ตอ้งเปล่งเสียงออกมา  
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  8.    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงกราบท่ีหน้าเคร่ืองนมสัการ กรมประชาสัมพนัธ์ เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี (บัณฑิต 
ทุกคน ไม่ตอ้งร้องตาม)  เสด็จฯ พระราชด าเนินกลบั เป็นอนัเสร็จพิธี  เม่ือเสร็จพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัรแลว้   บณัฑิตท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรในรอบเชา้ ขอให้บณัฑิตออกจาก
หอ้งพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัรโดยเร็ว เพราะจะมีการท าความสะอาดบริเวณอาคารพิธี  
เพ่ือเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบตัรในรอบบ่าย   

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จงัหวะต่างๆท่ีจะตอ้งฝึกหดัใหถู้กตอ้งและคล่องแคล่วมีดงัน้ี โปรดดูแผนผงัแสดง 

การเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร (อยูใ่นปกหนา้ดา้นใน) 
1. เดนิหน้าทีป่ระทบั   เดินตวัตรงไม่แกวง่แขน   และหยดุยนืตรงต าแหน่งท่ีก าหนด  

(ขีดส่ีเหล่ียม) ขอใหบ้ณัฑิตเดินอยา่งส ารวม รวดเร็ว  

  2.    ยนืตรง เท้าชิด  แขนแนบล าตวั 

  3.    ถวายความเคารพ 

   3.1 บัณฑิตชายและบัณฑิตชายที่สวมเคร่ืองแบบ : ยืนตรงเท้าชิด  

โคง้ค านบั  การโคง้ใหมี้จงัหวะเนิบอยา่งสวยงาม 

   3.2 บัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิงที่สวมเคร่ืองแบบ ยืนตรงเทา้ชิดแลว้ 

ชกัเทา้ซา้ยไปขา้งหลงัใหเ้ทา้ปัดไปทางตรงขา้มเลก็นอ้ยพร้อมกบัยอ่ตวัเลก็นอ้ย สปริงตวัข้ึน 

แลว้ชกัเทา้มายืนตรงเช่นเดิม 

  4.  การรับพระราชทานปริญญาบัตร ยกเมือขวาข้ึน ให้มืออยู่ระดับเดียวกับ

ปริญญาบัตรและอยู่ตรงกลางปริญญาบตัรพอดี จับปริญญาบัตร (โดยไม่เอางาน) อย่าง
นุ่มนวล ไม่กระชากหรือดึง แลว้จึงมว้นปริญญาบตัรเขา้แนบอก      
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  5.  ถือปริญญาบัตร  ให้ถือปริญญาบตัรแนบกบัอก  อยูใ่นแนวตั้งขอ้ศอกติดกบั

ล าตวั  อยา่ถือปริญญาบตัรหอ้ยลงขา้งตวัเป็นอนัขาด 

  6.  ถอยหลังเฉียง เม่ือรับพระราชทานปริญญาบตัรมาแลว้ บณัฑิตจะตอ้งใชเ้ทา้ขวา

กา้วเดินตวัตรงถอยหลงัเฉียงประมาณ 45 องศา 3 กา้วทนัที  ตวัตั้งตรงโดยไม่หนัไปหนัมา 

  7.  กลับตัวหน้าที่ประทับ  เม่ือถอยหลงัเฉียงมาถึงจุดท่ีก าหนดไว ้ ให้ถวายความ

เคารพอีกคร้ังหน่ึง  แลว้จึงกลบัตวัโดยหมุนขวาเดินลงเวทีไป  เดินกลบัเขา้ไปท่ีนัง่ของตน 

โดยรอให้เพื่อนในแถวกลบัมาพร้อมกนั  ถวายความเคารพแลว้จึงนั่งโดยตั้งปริญญาบตัรไวท่ี้

หนา้ตกั 

  ขอให้บัณฑิตฝึกซ้อมและปฏิบัติทุกอย่างตามน้ีให้ถูกต้องหลายๆ คร้ัง เพื่อให้

คล่องแคล่วไม่ขดัเขินทั้งดูงามท าได้รวดเร็ว และแม่นย  าตามเวลาท่ีก าหนด  ถา้ซ้อมน้อย
อาจจะผิดพลาด  และปรากฏภาพท่ีไม่บงัควรต่อเบ้ืองพระพกัตร์  

เคร่ืองหมายต่างๆ บนเวท ี    

                บนเวทีจะมีเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งเป็นระยะๆ ใหบ้ณัฑิตทุกคนกา้วเหยยีบลงไป  

บนแถบส่ีเหล่ียมเลก็ๆ โดยไม่เวน้ใหจุ้ดใดวา่ง  สายตามองตรง มือแนบล าตวั เดินด้วยความ 

รวดเร็ว  แข็งแรง กระฉับกระเฉง มีอตัราเร่งส ารวม  และไม่แกวง่แขนมากเกินไป พึงระวงั 

หากมีจุดว่างขา้งหนา้เกินหน่ึงจุดให้บณัฑิตกา้วข้ึนไปแทนจุดดงักล่าวโดยเร็ว  แต่ส ารวม   

จุดถวายความเคารพ มีลกัษณะกากบาท  ขอให้บณัฑิตเหยียบลงไปยงัจุดดงักล่าว ถวาย

ความเคารพ และกา้วหน่ึงกา้วไปยงัจุดหน้าท่ีประทบั   เพื่อรอรับพระราชทานปริญญาบตัร

หลงัจากท่ีผูข้านช่ือขานช่ือบัณฑิต ขานช่ือแลว้ให้ก้าวหน่ึงก้าวไปยงัจุดรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร จุดรับพระราชทานปริญญาบตัรมีลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียม ขอใหบ้ณัฑิตกา้ว



P a g e  | 27 

 

เขา้ไปในกล่อง และรับพระราชทานปริญญาบตัร ถือปริญญาบตัรตั้งไวแ้นบอกชกัเทา้ขวา

ถอยหลงัเฉียง 45 องศา 3 กา้ว ถวายความเคารพ  หมุนขวากา้วลงบนัใดไปยงัท่ีนัง่  โดยใหถื้อ

ปริญญาบตัรตั้งไว ้แนบอกตลอด  ขอให้บณัฑิตเดินอย่างส ารวม รวดเร็ว เดินกลบัเขา้ไป 

ท่ีนั่งของตนโดยรอให้เพื่อนในแถวกลบัมาพร้อมกนัถวายค านบัแลว้จึงนัง่ โดยตั้งปริญญา

บตัรไวท่ี้หนา้ตกั 

การแต่งกายของบณัฑิต  
1. การแต่งกายวนัรายงานตวัและวนัซ้อมย่อย  
ในการรายงานตวัและการซ้อมย่อย ผูเ้ขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ตอ้งแต่งกาย

สุภาพ  
- บณัฑิตหญิง ไม่สวมกระโปรงรัดรูป ยาวหรือสั้นจนเกินไป   ไม่ควรสวมกางเกง 

หา้มสวมรองเทา้แตะหรือรองเทา้ผา้ใบ ควรสวมรองเทา้หนงัสีด าไม่มีลวดลาย สน้สูงไม่เกิน 
2 น้ิว ท่ีใชใ้นวนัพระราชทานปริญญาบตัร  

- บณัฑิตชาย ไม่ควรสวมกางเกงวอร์ม  กางเกงกีฬา  หา้มสวมรองเทา้แตะหรือ 
รองเทา้ผา้ใบ ควรสวมรองเทา้หนงัสีด าไม่มีลวดลายท่ีใชใ้นวนัพระราชทานปริญญาบตัร  

2.  การแต่งกายวนัซ้อมใหญ่  
     ในวนัซอ้มใหญ่ บณัฑิตตอ้งแต่งกายใหเ้หมือนวนัพระราชทานปริญญาบตัร  ตอ้ง  

สวมครุยวิทยฐานะ และรองเทา้ท่ีใชใ้นวนัพระราชทานปริญญาบตัร  ส าหรับขา้ราชการทหาร  ต ารวจ 
ควรน ากระบ่ีมาเพื่อใชฝึ้กซอ้มดว้ย  ให้ตดัเล็บสั้น ห้ามทาสีเล็บ ให้ท าผมทรงสุภาพเรียบร้อย 
หา้มท าผมสีฉูดฉาด 

3.   การแต่งกายในวนัพระราชทานปริญญาบัตร  
- บณัฑิตชาย   (ระดบัปริญญาตรี,โท, เอก)  สวมชุดสูทสากลสีกรมท่า (หา้มใชสู้ทสีด า)   
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กระดุมตอ้งไม่เป็นโลหะไม่มีลวดลายเป็นสีเดียวกนัทั้งเส้ือ  และกางเกง ภายในเป็นเส้ือเช้ิตสีขาว
แขนยาว ผูกเนกไทของมหาวิทยาลยัมหิดล หรือสีน ้ าเงิน กางเกงไม่รัดรูป ส่วนหมวกใหถื้อไว้
ดว้ยมือซ้าย และบณัฑิตสถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล ให้สวมเคร่ืองแบบนกัศึกษาของ
สถาบนั  สวมถุงเทา้สีด าไม่มีลวดลาย รองเทา้หนังหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลายแบบสุภาพ ปลาย 
ไม่แหลม ไม่สวมเคร่ืองประดับใดๆ รวมถึงไม่สวมนาฬิกา สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวม
หมวก (ใหถื้อดว้ยมือซา้ย) 

- บณัฑิตหญิง (ระดบัปริญญาตรี,โท, เอก) สวมเคร่ืองแบบนกัศึกษา สวมกระโปรงสี 

น ้าเงินเขม้ (ห้ามใชสี้ด า)ไม่ควรแคบ/ยาว/สั้น เกินไป ติดโบวไ์ทของมหาวิทยาลยัมหิดล และ

บณัฑิตสถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล ให้สวมเคร่ืองแบบนกัศึกษาของสถาบนั สวมถุงน่อง

เต็มตวัสีเน้ือไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น ปลายตดัแบบสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน  

2 น้ิว และไม่ใช่ส้นเข็ม หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัใดๆ รวมถึงห้ามสวมนาฬิกา ตดัเล็บให้สั้น

และไม่ทาสี ผมแบบสุภาพและไม่ทาสีผมท่ีสีฉูดฉาด ส่วนบณัฑิตตั้งครรภ์ให้สวมชุดคลุม

ทอ้งสีขาวลว้น โดยใหค้วามยาวสั้นกวา่ชุดครุยวทิยฐานะ       

- บณัฑิตทุกระดบัท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือนให้สวมเคร่ืองแบบปกติขาวสวม 

ครุยวทิยฐานะ ติดเคร่ืองหมายตามตน้สงักดั ผูท่ี้เป็นขา้ราชการทหารหรือต ารวจ ใหแ้ต่งกาย

ด้วยเคร่ืองแบบปกติขาว ติดเคร่ืองหมายตามต้นสังกัด ใช้หมวกวิทยฐานะแทนหมวก

เคร่ืองแบบ  
-    ส าหรับผูน้ับถือศาสนาอิสลามหากประสงค์จะคลุมศีรษะ ให้ใชผ้า้โพกศีรษะ     

สีขาว สีด า หรือสีกรมท่าเท่านั้น และผูน้บัถือศาสนาซิกข ์ใหใ้ชผ้า้โพกศีรษะสีขาว สีด า หรือ
สีกรมท่าเท่านั้น  บณัฑิตท่ีไวห้นวดเครา ให้ตดัแต่งให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ตอ้งสวมหมวกวิทย
ฐานะ  
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-     บณัฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  สวมครุยวิทยฐานะตามระดบั  และสาขาวิชา 
ท่ีส าเร็จการศึกษา   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และเอก  ตอ้งสวมครุยวิทยฐานะท่ีใช้
แถบก ามะหยี่สีตามสีประจ าสาขาวิชาให้ถูกต้อง ส าหรับผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก “พยาบาลสาธารณสุข” ใชแ้ถบ
ก ามะหยี ่  “สีเหลืองทอง”    
    -      บณัฑิตระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกาศนียบตัรบณัฑิต    ทางวทิยาศาสตร์ 
การแพทยค์ลินิก ประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐาน และประกาศนียบตัรบณัฑิต 
          -     บณัฑิตชาย  แต่งกายตามขอ้ 3 (การแต่งกายในวนัพระราชทานปริญญาบตัร) 
แลว้สวมครุยวทิยฐานะเดิมท่ีไดรั้บก่อนมาศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรฯ ณ มหาวทิยาลยั  
มหิดล    
        -    บณัฑิตหญิง  แต่งกายตามขอ้ 3 (การแต่งกายในวนัพระราชทานปริญญาบตัร) 
แลว้สวมครุยวทิยฐานะเดิมท่ีไดรั้บก่อนมาศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรฯ ณ มหาวทิยาลยั  
มหิดล    

 

ครุยวทิยฐานะของมหาวทิยาลยัมหิดล  มสีามช้ัน  คอื   
  1) ปริญญาเอก  ประกอบดว้ย   
 1.1  เส้ือครุย   ท าดว้ยผา้หรือแพรสีด าเยบ็เป็นเส้ือคลุมยาวเหนือขอ้เทา้ประมาณ 
15 เซนติเมตร  หลงัจีบ  ตวัเส้ือผ่าอกตลอด  มีแถบก ามะหยี่   สีตามสีประจ าสาขาวิชา  กวา้ง 
12.5 เซนติเมตร   เยบ็ติดเป็นสาบตลอดดา้นหนา้ทั้งสองขา้ง และโอบรอบคอเส้ือ ปลายแขน
ปล่อยกวา้งยาวระดบัขอ้มือ ตอนกลางแขนทั้งสองขา้งมีแถบก ามะหยี่สีตามสีประจ าสาขาวิชา
กวา้ง   5  เซนติเมตร  ยาว 30  เซนติเมตร  พบัปลายแถบ เป็นมุมแหลม จ านวนขา้งละสามแถบ 
ติดเรียงกนัระยะห่าง 5  เซนติเมตร   
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 1.2  ผ้าคล้องคอ  ยาว 120 เซนติเมตร  ดา้นนอกท าดว้ยผา้หรือแพรสีด า  เช่นเดียวกบั 
เส้ือ  ดา้นในท าดว้ยผา้หรือแพรสีน ้ าเงิน  และใหแ้ลบเป็นขลิบกวา้ง 1 เซนติเมตร   

1.3 หมวก แผน่ส่ีเหล่ียมจตุรัส ยาวดา้นละ 25  เซนติเมตรท าดว้ยผา้หรือสกัหลาด   
สีด า มีพู่ท าดว้ยด้ินทอง ห้อยติดทางดา้นขวาของหมวก โดยให้ปลายพู่ห้อยพน้ปกหมวก
พอสมควร  
  2) ปริญญาโท  ประกอบดว้ย   

  2.1  เส้ือครุย  เช่นเดียวกบัครุยปริญญาเอก แต่แถบก ามะหยี ่ สีตามสีประจ าสาขาวชิา  
ท่ีเยบ็ติดเป็นสาบกวา้ง 7.5 เซนติเมตร ตอนกลางแขน  ทั้งสองขา้งไม่มีแถบก ามะหยี ่  
  2.2  ผ้าคล้องคอ  เช่นเดียวกบัผา้คลอ้งคอปริญญาเอก แต่ความยาวของผา้คลอ้งคอยาว 
105 เซนติเมตร   
   2.3 หมวก  เช่นเดียวกบัหมวกปริญญาเอก แต่มีพูท่  าดว้ยผา้ไหม สีด าหอ้ยติดทาง 
ดา้นขวาของหมวก โดยใหป้ลายพูห่อ้ยพน้ปกหมวกพอสมควร  
  3)  ปริญญาตรี  ประกอบดว้ย   

   3.1  เส้ือครุย   เช่นเดียวกบัครุยปริญญาโท   แต่แถบก ามะหยี ่  สีตามสีประจ าสาขาวชิา  
ท่ีเยบ็ติดเป็นสาบกวา้ง 5 เซนติเมตร   
  3.2  ผ้าคล้องคอ เช่นเดียวกบัผา้คลอ้งคอปริญญาโท แต่ความยาวของผา้คลอ้งคอ 
ยาว  90  เซนติเมตร 
   3.3 หมวก  เช่นเดียวกบัหมวกปริญญาโท   แต่มีพูท่  าดว้ยผา้ไหม สีด าหอ้ยติดทาง 
ดา้นขวาของหมวก โดยใหป้ลายพูห่อ้ยพน้ปกหมวกพอสมควร 
หมายเหตุ    เส้ือครุย  ควรเลือกใช้ขนาดที่พอเหมาะกับรูปร่างของแต่ละคน   ความยาว
ประมาณคร่ึงแข้ง  บัณฑิตทุกคนต้องสวมครุยวิทยฐานะ ครุยเป็นไปตามสีของคณะหรือ
สาขาวชิา   ทีส่ าเร็จการศึกษา 
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รูปครุยวทิยฐานะ 
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สีประจ าสาขาวชิา  

 1) สาขากายอุปกรณ์ศาสตร์   สีม่วงอ่อน 
 2)   สาขาวชิาการจดัการ    สีฟ้า 
 3)   สาขาวชิาการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน  สีสม้ 
 4)    สาขาวชิาการบญัชี    สีฟ้าอ่อน 
 5)    สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์  สีเทา  
 6)    สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์   สีเมด็มะปราง 
 7) สาขาดุริยางคศาสตร์    สีเขียวอ่อน 
 8)    สาขาวชิาเทคโนโลย ี    สีชมพกูลีบบวั 
 9)        สาขาวชิานิเทศศาสตร์    สีสม้อ่อน 
 10)    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ   สีฟ้าเขม้ 
 11)    สาขาวชิาประชากรศาสตร์   สีแดง 
 12)   สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์   สีขาว 
 13)    สาขาวชิาแพทยศาสตร์   สีเขียว 
 14)    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์    สีเขียวมะกอก 
 15) สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   สีชมพบูานเยน็ 
 16)   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
  ก)   ทัว่ไป    สีเหลืองทอง 
  ข)   วชิาพยาบาล               สีเหลืองแกมแดงอ่อน 
  ค)   เฉพาะปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สีน ้ าเงิน 
 17)    สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์   สีแดงเลือดหม ู
 18)   สาขาวชิาสงัคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  สีชมพแูก่ 
 และศึกษาศาสตร์   
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 19)   สาขาวชิาสตัวแพทยศาสตร์   สีฟ้าหม่น 
 20)    สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. ส.ม.)  สีชมพู 
 21)    สาขาวชิาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก           สีน ้ าเงินแกมม่วง 
  
ข้อปฏิบัตแิละข้อห้ามต่างๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพธีิ   

เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยและความสะดวกในการเขา้รับพระราชทาน  
ปริญญาบตัรมีขอ้ควรปฏิบติั และขอ้หา้มท่ีบณัฑิตทุกคนพึงปฏิบติั ดงัน้ี  

1.   หา้มน าอาวธุ ของมีคม กระเป๋า ถุงทุกชนิด  และสมัภาระเขา้ในเขตพิธี  
2.  ห้ามติดขนตาปลอมท่ีดูผิดธรรมชาติ ห้ามใส่น ้ าหอม ห้ามท าสีเล็บไม่ไวเ้ล็บยาว  

หรือต่อเลบ็ ควรตดัเลบ็ใหส้ั้น ห้ามสวมวิกผม  บณัฑิตชายควรตดัผมทรงสุภาพเรียบร้อย  
หากไวผ้มยาวให้มดัเก็บให้เรียบร้อย ไม่น าดอกไมห้รือเคร่ืองประดับมาติดท่ีเส้ือครุย   
ไม่สวมมงกฎุดอกไมข้ณะท่ีสวมเส้ือครุย 

3.  หา้มใส่นาฬิกา เคร่ืองประดบัท่ีขอ้มือ ขอ้เทา้ น้ิวมือทั้งสองขา้ง และศีรษะ  
4. ห้ามสวมแวน่ตาท่ีมีเลนส์สีเขม้  สีกรอบและขาแวน่สายตา ตอ้งเป็นสีด า สีเงิน 

สีกรมท่า สีน ้ าตาล สีเทา ไม่มีลวดลาย และไม่มีลกัษณะแวววาว  หรือแบบไร้กรอบ กรณีใส่
คอนแทรกเลนส์ใหใ้ชแ้บบใสเท่านั้น และไม่เป็น บ๊ิกอาย 

5. หา้มสูบบุหร่ีในเขตพระราชพิธี 
6. ห้ามน าโทรศพัท์ เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด พดัลมมือถือ กลอ้งถ่ายรูป ส่ิงของอ่ืนๆ 

อาหาร  ขนม หรือเคร่ืองด่ืมใดๆ เขา้ไปในหอประชุมโดยเด็ดขาด   
7. ไม่น ากญุแจ เหรียญ ใส่ในกระเป๋ากางเกง กระโปรง 
8. ตรงต่อเวลานดัหมาย ตามท่ี คณะ และมหาวทิยาลยัก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
9. ติดบตัรประจ าตวัประชาชนไวท่ี้อกดา้นซา้ย 

   10. ทรงผมส าหรับบณัฑิตท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 
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         10.1  บณัฑิตหญิง ไม่ท าทรงผมแฟชัน่ไม่ประดบัดอกไม ้หรือ เคร่ืองประดบัใดๆ  
ไม่ท าไฮไลท์ หรือท าสีผม  ผมยาวควรเกลา้ หรือรวบให้เรียบร้อย   หากตอ้งการปล่อยผม 
ควรเก็บผมด้านขา้งใบหน้าด้านซ้าย เพ่ือความเหมาะสม และสวยงามขณะถ่ายรูป และรับ 
พระราชทานปริญญาบตัร 
        10.2  บณัฑิตชายตดัผมสั้นทรงสุภาพ จดัแต่งทรงผมใหเ้รียบร้อย ไม่ท าผมแฟชัน่ 

ไม่ท าไฮไลท ์หรือท าสีผมไม่ไวห้นวดเครา 

   11. ระหวา่งพิธีการในหอประชุม  ขอใหบ้ณัฑิตอยูใ่นอาการส ารวมเพื่อเป็นการถวาย 
พระเกียรติแก่พระองค์ท่าน และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  บณัฑิตทุกคนขอให้นัง่ตวัตรง   
ประสานมือขวาทบัซา้ย ไม่คุย ไม่นัง่หลบัในลกัษณะศีรษะพิงพนกัท่ีนัง่ ไม่นัง่ไขวห่า้ง หรือ 
เหยยีดขาออกไปตามสบาย ไม่แสดงพฤติกรรมหยอกลอ้กบัเพ่ือน เช่นการไขวแ้ขนกบัเพ่ือน 
หา้มพดูคุยเสียงดงั  เม่ือมีกิจท่ีตอ้งลุกออกจากท่ีตอ้งถวายความเคารพก่อน และเม่ือกลบัจะเขา้ 
ประจ าท่ีเดิม ตอ้งถวายความเคารพก่อนเขา้ประจ าท่ี และถา้เสด็จผ่านตอ้งถวายความเคารพ
ทุกคร้ัง อาจมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ครุยขาดขณะลุกข้ึน ส้นรองเทา้หัก ท าใบปริญญาตก ท าส่ิงของ
ตกหล่นบนเวที รองเทา้หลุด ถุงน่องขาด ซิปแตก กระดุมหลุด  กระโปรงหรือกางเกงหลวม
และหลุด ระหวา่งการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร หากอยูใ่นแถวและยงัไม่ถึงเวลาเสด็จ
มาถึง ให้แจ้งอาจารย์ผูค้วบคุมแถวทันที หากอยู่บนเวที ให้ตั้ งสติ แก้ปัญหาด้วยความ
ระมดัระวงั และควรด าเนินการต่อไปตามขั้นตอน หา้มหยดุชะงกั ตลอดพิธีการ หา้มลุกออก
จากท่ีนัง่ไปห้องน ้ า ขอใหเ้ตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนเขา้หอประชุม ใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของเจ้าท่ีทุกคน   ขอให้บัณฑิตทุกท่านฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตรอย่างตั้งใจ 
ศึกษาคู่มือและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเพ่ือใหพิ้ธีการอนัสมเกียรติน้ีด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน 
รวดเร็ว ถูกตอ้งและสวยงาม  
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  12. ให้บัณฑิตเดินตามจุดท่ีก าหนดต่างๆ บนเวทีอย่างเคร่งครัด ไม่ช้าหรือเร็ว
เกินไป ควรยืน หรือหยดุตามจุดท่ีก าหนด  การยืนผิดท่ีผิดต าแหน่งท าให้ไม่เรียบร้อย และ 
ท าใหภ้าพการเขา้รับปริญญาไม่สวยงาม  

13. ขณะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร หากรายช่ือท่ีอ่านผิดพลาดหรือไม่ตรงกบั
ล าดบัของตน ไม่ตอ้งชะงกัรอ ใหเ้ดินเขา้ไปรับพระราชทานปริญญาบตัรตามล าดบัเป็นปกติ 

14. เม่ือเกิดปัญหาเฉพาะหนา้ข้ึน เช่น เสียหลกั ยืนเซ ส้นรองเทา้ติดครุยขณะอยู่หน้า
พระพกัตร์ ใหบ้ณัฑิตตั้งสติใหม้ัน่คงแลว้ค่อย ๆ แกไ้ขปัญหานั้นเอง  

15. หากบณัฑิตมีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวา 
เพื่ออาจารยผ์ูค้วบคุมแถว จะไดใ้หค้วามช่วยเหลือ  
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ค าปฏิญาณของบัณฑิต 
ผู้แทนบัณฑิต     :  (กล่าวคนเดียว) “ ขอพระราชทาน กราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท,  

ขา้พระพุทธเจ้า  (กล่าวช่ือและนามสกุลตวัเอง),   ขอพระราชทานพระราชวโรกาส,   
กล่าวน าบณัฑิตถวาย   ค  าปฏิญาณ,  ดงัต่อไปน้ี” 

บัณฑิตทุกคน :(กล่าวตามผูแ้ทนบัณฑิต) “ข้าพระพุทธเจ้า   (บัณฑิตทุกคนกล่าวช่ือและ
นามสกุลของตน),   ขอปฏิญาณ,   ต่อหน้าพระพุทธ,   พระธรรม,  พระสงฆ์   
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย, และเฉพาะเบ้ืองพระพกัตร์, สมเด็จขนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สยามบรมราชกุมารี,  ซ่ึงเสด็จพระราช
ด าเนิน, แทนพระองค์  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว, และชุมนุม    
น้ีวา่  ขา้พระพทุธเจา้,    จะประกอบอาชีพ, โดยใชศิ้ลปวทิยา, ซ่ึงไดรั้บประสิทธ์ิ
ประสาท,  จากมหาวทิยาลยัมหิดลน้ี,    โดยยึดมัน่, ในความจงรักภกัดี, ต่อชาติ, 
ศาสนา, พระมหากษตัริย ,์ ให้ความเคารพสักการะ, แด่ครูบาอาจารย,์ จะใช้
ศิลปวทิยาการ,  แต่ในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์,ไม่เกลือกกลั้วในโทษ, 
อกุศลกรรมชั่วร้าย, จะแผ่ขยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ,  และวิชาชีพให้
ไพศาล,    จะสมานสามคัคี,    พลีประโยชน์ตนเพ่ือส่วนรวม,   จะยึดมัน่ใน 
ค าปฏิญาณน้ีไว,้  ยิง่กวา่ชีวติ”   

ผู้แทนบัณฑิต      :  (กล่าวคนเดียว)  “ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม”   

เม่ือกล่าวค าปฏิญาณจบแลว้ใหถ้วายความเคารพพร้อมกนัและใหย้นืตรง
รอรับพระราโชวาท  เม่ือพระราชทานพระราโชวาทแลว้  ให้บัณฑิต
ถวายความเคารพรับพระราโชวาท 
 

ระหว่างเสดจ็พระราชด าเนินกลบั     บณัฑิตทุกคนยืนส่งเสด็จ (ไม่ตอ้งร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี)  
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ค่านิยมมหิดล 
Mahidol Value 

 

จากอกัษรค าว่า    “MAHIDOL”    มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดก้ าหนดเป็นค่านิยม
และใหค้  าจ ากดัความไวท้ั้ง 7  ตวัอกัษร โดยมหาวทิยาลยัมีนโยบายท่ีจะน าความหมายทั้ง  7  
ค  า   น ามาเป็นพฤติกรรมท่ีพึงกระท า       พร้อมทั้งปลูกฝังและเสริมสร้างให้เป็นวฒันธรรม
องคก์าร  เกิดกบับุคลากรทุกหมู่เหล่าในมหาวทิยาลยัตลอดไป 

M   Mastery  = รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 

 A   Altruism  = มุ่งผลเพือ่ผู้อืน่ 

 H   Harmony  = กลมกลนืกบัสรรพส่ิง 

 I   Integrity  = มัน่คงยิง่ในคุณธรรม 

 D  Determination  = แน่วแน่ท า กล้าตดัสินใจ 

 O  Originality  = สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 

 L   Leadership  = ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
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              สมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
              “ขอแสดงความยนิด ี และช่ืนชมในความส าเร็จ”  

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
  ได้ก่อตั้ งข้ึนมาเม่ือปี พ.ศ.2534  เพ่ือเป็นศูนย์รวมของการประสาน
สมัพนัธ์ของศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลยัท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัอนัมีช่ือเสียง ไดก้ลบัมา
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันามหาวิทยาลยัมหิดล  อนัเป็นท่ีรักของพวกเราทุกคน  
ให้มีความเจริญกา้วหนา้และช่วยอุดหนุน  สนบัสนุนการศึกษาของศิษยปั์จจุบนัให้ประสบ
ความส าเร็จดงัใจหวงั  สมาคมฯไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  
ทรงรับอยูใ่นพระบรมราชูปถมัภ ์ เม่ือวนัท่ี  16  มีนาคม 2544  
  ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอแสดงความยินดี และ   
ช่ืนชมในความส าเร็จของบณัฑิตของมหาวิทยาลยัมหิดลทุกคน เป็นความภาคภูมิใจของ
ตนเองและวงศ์ตระกูล สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดลมีนโยบายท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล
ข่าวสาร และศูนยร์วมของศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลยัมหิดล  ในระยะเวลาท่ีผ่านมา สมาคมฯ
ได้ก่อตั้งรางวลัเกียรติยศ “มหิดลทยากร” เพ่ือมอบให้กับศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จ       
ทั้ งด้านวิชาชีพ การด าเนินชีวิต มีช่ือเสียง และท าคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
นานาชาติ โดยมอบเป็นประจ าทุกปี และจดัตั้ง กองทุน “ศิษยเ์ก่าช่วยน้อง” เพ่ือช่วยเหลือ
ฉุกเฉินเฉพาะหน้าส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดลท่ีประสบเหตุการณ์วิกฤต ร้ายแรง    
มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวและมีผลต่อการศึกษา  กองทุน “ธนาคารไทย
พาณิชยเ์พ่ือกิจการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดล ในพระบรมราชูปถมัภแ์ละกิจกรรม
การกุศลอ่ืนๆ” และทุน “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิสุทธ์ิ ตันศิริคงคล         
เพ่ือสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัมหิดล ในพระบรมราชูปถมัภใ์นการช่วยเหลือนักศึกษาและ
กิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ” “กองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ” โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พ่ือมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายรายเดือนแก่นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมัน่
ในการศึกษา สมาคมฯไดม้อบส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให้หอพกันักศึกษาในวิทยาเขต
ต่างๆ และไดจ้ดังานมุทิตาจิตผูอ้าวโุส เพ่ือแสดงความกตญัญูกตเวที ในวนัพระราชทานนาม
มหาวทิยาลยัมหิดล       

ท่ีส าคัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯได้ก าหนดจัดงาน  Mu  
Blue  Night  ทุกวนัท่ี  2  มีนาคมของทุกปี   “รวมใจชาวมหิดล” เพ่ือศิษยเ์ก่าจะไดม้าพบปะ
สงัสรรค ์ เยีย่มชมมหาวทิยาลยั แลกเปล่ียนแนวความคิดร่วมกนั 

การสมคัรเป็นสมาชิกสามญัของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหิดลฯ จะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์อย่างมากมาย  อาทิ  ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์     
ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะทนัตแพทยศาสตร์ (ตามเง่ือนไขท่ี
โรงพยาบาลก าหนด) การประชุมวิชาการ กิจกรรมอ่ืนของมหาวิทยาลยั ใชสิ้ทธิเครือข่ายส่ือสาร 
Internet ประเภทศิษยเ์ก่าเทียบเท่าบุคลากรของมหาวิทยาลยั มีส่วนลดพิเศษในการบริการ
โรงพยาบาล ส่วนลดร้านอาหาร (ตามสิทธิประโยชน์ท่ีก าหนด) โดยอ่านรายละเอียดไดจ้าก   
จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ และWebsite : http://www.alumni.mahidol.ac.th  ค่าสมัคร
สมาชิกสามญัเพยีง 500 บาท ตลอดชีพ 

ส ำนักงำนสมำคมฯ ตั้งอยู่ที่ อำคำรสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (อำคำรสริิวัฒนภักดี) ประตู 5 หน้ำคอนโด A มหำวิทยำลัยมหิดล 

ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

 “ขอแสดงความยนิดยีิง่ต่อบณัฑติทุกคน เราเป็นหนึ่งเดยีวกนั.. เรา มหิดล”(We Mahidol) 

 

                                                   (พลต ารวจเอกนายแพทยจ์งเจตน์  อาวเจนพงษ)์                                 
                                    นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล  ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
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ข้อแนะน าการเดนิทาง  วนัซ้อมย่อย วนัซ้อมใหญ่ และวนัพระราชทานปริญญาบัตร 
 

การเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตวั 

 มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่อนุญาตให้น ารถเขา้มหาวิทยาลยั และห้ามจอดรถบริเวณ
โดยรอบมหาวทิยาลยั ในวนัเสาร์ท่ี 28 วนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยายน  และวนัพธุท่ี 2 ตุลาคม 2562 
โดยมหาวิทยาลยัได้จัดพ้ืนท่ีจอดรถไวบ้ริเวณถนนอุทยาน(อกัษะ)  พร้อมจัดรถบริการ
ส าหรับบณัฑิต ผูป้กครองและญาติฟรี ทั้ง 3 วนั ตั้งแต่เวลา 04.00 – 18.00 น. 
 

** กรณีมีผูสู้งอาย ุ/ จ าเป็นตอ้งจอดส่งผูโ้ดยสาร **  

สามารถ จอดส่ง ไดบ้ริเวณประตู 4 หนา้มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  และประตู 1 ดา้น ถนน

บรมราชชนนี เท่านั้น !!!  มหาวทิยาลยัมหิดล ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี  

**การเดินทางโดยรถบริการสาธารณะ (ใหล้งประตู 4  หนา้ ม.มหิดล ศาลายา)** 

พืน้ทีร่องรับส าหรับผู้ปกครองและญาตบิณัฑติ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  จดัจุดพกัคอยส าหรับผูป้กครองและญาติ โดยมีการจ าหน่าย  

อาหาร   เคร่ืองด่ืม   และร้านคา้จากหน่วยงาน   พร้อมใหบ้ริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
ล าดบั พืน้ทีร่องรับ จ านวนรองรับ 

1. ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล 2,000-3,000 ท่ีนัง่ 

2. เตน็ทบ์ริเวณถนนหนา้หอพกั 2,000-3,000 ท่ีนัง่ 

 

จุดประชาสัมพนัธ์ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยัมหิดล 

 
1. วนัซอ้มยอ่ย ( 28 กนัยายน 2562) 
    1.1 ส านกังานอธิการบดี                             1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
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    1.3 ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล                           1.4 อาคารสิริวทิยา 
    1.5 สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน 
2. วนัซอ้มใหญ่ และวนัพิธีพระราชทานปริญญาบตัร (30 กนัยายน และ2 ตุลาคม 2562) 
    2.1  ประตู 1,                                                2.2  ประตู 4                                           
    2.3 ส านกังานอธิการบดี                              2.4  คณะวทิยาศาสตร์                                      
    2.5 ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล                             2.6   อาคารอทุยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ 
 

จุดบริการอาหาร 
1.   ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล                               2.   วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
3.   คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        4.   คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
 

 ข้อแนะน าอืน่ ๆ 
 

1)      การท าความเคารพของบัณฑิตหญงิ   
บณัฑิตหญิงท่ีสวมหมวกวิทยฐานะท าความเคารพโดยการถอนสายบวั แนะน าให้ติด
ก๊ิบสีด า เพ่ือไม่ใหห้มวกหลุด 
 

2)   การถ่ายรูปและจองภาพถ่าย  

 2.1 บณัฑิตควรนัดถ่ายรูปกบัญาติ และถ่ายรูปหมู่ในวนัซ้อมใหญ่ให้เสร็จ เน่ืองจากใน
วนัพิธีจะไม่สะดวก   

 2.2  ในวันพิธี  ห้ามเข้าไปถ่ายรูปภายในมหิดลสิทธาคาร เน่ืองจากเป็นเขตพิธี
พระราชทานปริญญาบตัร 
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 2.3  ไม่วา่บณัฑิตจะไปถ่ายรูป ณ ท่ีใดก็ตาม   ใหก้ระท าใหแ้ลว้เสร็จก่อนถึงเวลารายงานตวั 
เนื่องจากการจราจรคบัคัง่มากควรเขา้ไปรายงานตวัในอาคารจอดรถ มหิดลสิทธาคาร  
มหาวทิยาลยัมหิดล  ศาลายา ก่อนเวลารายงานตวั  

 2.4  บณัฑิตควรจองภาพถ่ายการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรของตนให้เสร็จส้ิน
ในวนัฝึกซอ้มยอ่ยตามจุดต่าง ๆ ดงัน้ี 

  2.4.1      บริเวณชั้น 1 ส านักงานอธิการบดี ด้านหลังห้องบรรยาย ศาสตราจารย์
นายแพทย์กษาน จาติกวนิช และด้านหลังห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล  
โอสถานนท ์  (เวลา 08.00 – 15.00 น.) 

2.4.2 บริเวณชั้นล่างห้องประชุมภทัรมหาราชการุณย ์อาคารมหิดลอดุลยเดชฯ  
คณะพยาบาลศาสตร์  (เวลา  08.00 – 13.00 น.) 

2.4.3 บริเวณหน้าห้องประชุมณัฐ ภมรประวติั สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน  
ศาลายา  (เวลา  08.00 – 13.00 น.) 

2.4.4 บริเวณลานกนัภยั  ชั้น 1  ศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล   
(เวลา  08.00 – 13.00 น.) 

2.4.5 พ้ืนท่ีบริเวณบนัใด ชั้น 1 อาคารสิริวทิยา   
(เวลา  08.00 – 13.00 น.) 
 

*ทั้งนี ้ขอให้บัณฑิตจดัเตรียมเงนิส าหรับเป็นค่าจองภาพถ่าย จ านวนเงนิ 1,300 - 2,700 บาท* 
 

3)   หน่วยพยาบาล  
  มหาวิทยาลยัจดัหน่วยบริการปฐมพยาบาล   ส าหรับญาติบณัฑิตท่ีบริเวณเต็นท์ 

ผูป้กครอง  บณัฑิตท่ีอยู่ในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหากมีอาการไม่สบาย  หรือมี
ความจ าเป็น ตอ้งรับประทานยา (ตามท่ีแพทยส์ั่ง) หรือมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ เกิดข้ึน ให้ติดต่อ
อาจารยฝ่์ายจัดบณัฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีประจ าอยู่ในห้องพิธีนั้น เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 
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4)   ผู้ปกครอง  / ญาต ิ  

           4.1   ผูป้กครอง/ญาติไม่สามารถเขา้ในบริเวณอาคารพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัรได ้ 
ขอใหพ้กัในบริเวณเตน็ทผ์ูป้กครอง    

         4.2 ถา้ตอ้งการติดตอ่กบัผูใ้ดในบริเวณอาคารพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร ให้
แจง้ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ของงาน  

         4.3   ผูป้กครองสามารถใชโ้ทรศพัทส์าธารณะ ขององคก์ารภายในมหาวทิยาลยัได ้

5)      การเดนิทางไปมหิดลสิทธาคาร มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  
  บณัฑิตและญาติ ขอให้เดินทางไปมหาวิทยาลยัมหิดล ในวนัซอ้มยอ่ย ซ้อมใหญ่
และวนัพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยรถรับจ้างสาธารณะหรือทางรถโดยสารท่ี
มหาวทิยาลยัจดัให ้

6)      ร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 มหาวิทยาลยัจัดให้มีร้านจ าหน่ายอาหาร  และเคร่ืองด่ืมบริการภายในบริเวณ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
 

7)      ใบปริญญาบตัร   

 ใบปริญญาบตัรท่ีรับพระราชทานมาแลว้ หากมีความผิดพลาดหรือช่ือไม่ตรงกบัช่ือ 
ของท่าน กรุณาติดต่อ กองบริหารการศึกษา ชั้ น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑล   
สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170 โทร.0–2849-4565  ถึง 68 
ภายใน 30 วนั หลงัพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
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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) 372 people 

- Bachelor of Public Health, B.P.H. (Nakornsawan Campus)   37 people 

- Bachelor of Arts , B.A. (Nakornsawan Campus)   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.  166 people 
-         Bachelor of Nursing Science, B.N.S.    215 people 
-         Bachelor of Science, B.Sc.           50 people 

  (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 

 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)      92  people                                            

- Bachelor of Arts, B.A. (International College)     92  people  

- Bachelor of Business Administration, B.B.A.  114  people 

        (International College) 

- Bachelor of Nursing Science, B.N.S.     59 people                    
        (Royal Thai Navy Nursing College) 

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

- Doctor of Medicine, M.D.                   275 people                     
- Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, B.ATM.      48 people                
- Bachelor of Prosthetics and Orthotics, B.PO   30  people                  

- Bachelor of Technology, B.Tech.        19 people                     

(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)   
 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.  319  people                

- Master of Management, M.M. (International Program)    83  people                  

        (College of Management)  
 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) 153 people                                

- Bachelor of Science, B.Sc.     37 people                        

(Faculty of Social Sciences and Humanities)    

- Bachelor of Nursing Science, B.N.S.     85 people 

         (Royal Thai Army Nursing College)          

 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)  100 people 

- Bachelor of Arts, B.A. (Ratchasuda College)      80 people 

- Doctor of Medicine, M.D. 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    151 people                        

Technology, B.Sc.  

(Faculty of Information and Communication Technology)  

- Bachelor of Arts, B.A.  (College of Religions Studies)    65 people   

- Doctor of Medicine, M.D.    99 people 

        (Phramongkutklao College of Medicine) 

  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.  153 people                                                                                                                                                                            

- Bachelor of Business Administration, B.B.A.     53 people                                                                                                                                                                                  

- Bachelor of Accountancy, B.Acc.        76 people                                                                                                                                                                                  

- Bachelor of Engineering, B.Eng.      33 people 

        (Kanchanaburi Campus)                                                                                                                                                                                                                         

 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.    40  people 

        (Faculty of Veterinary Science)  

- Doctor of Pharmacy, Pharm.D (Faculty of Pharmacy)    122  people 

- Bachelor of Music,B.M. (College of Music)   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.     61  people 

        (College of Sports Science and Technology)   

- Bachelor of Arts, B.A.      93 people 

- (College of Sports Science and Technology)   

- Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Physical Therapy)  100  people 

- Bachelor of Nursing Science, B.N.S.   55  people 

        (Royal Thai Air force Nursing College)         
 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         

 
 

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


P a g e  | 55 

 

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.       61 people 
- Master of Public Health, M.P.H.     28 people 
- Master of Engineering, M.Eng.    58 people 
- Master of Arts, M.A. / Master Of Education, M.Ed.  127 people 
- Master of Nursing Science, M.N.S.  144 people  

               Please find more details at  www.grad.mahidol.ac.th  
  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 

 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/
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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 Name of Degree/Diploma N of 
persons 

Order of receipt 

Doctoral 1 Doctor of Philosophy, Ph.D.  
(Faculty of Graduate Studies) 

1 
  

Master’s 2 Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed.  
(Faculty of Graduate Studies) 

3 
  

Graduate 3 Bachelor of Arts, B.A. 1   

Honorary 4 Honorary Doctorate 5  

Doctoral 5 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)  

19 (1-19) 
 
 
 
 
 

Master’s 
 

6  Master of Science, M.Sc. 
 (Faculty of Graduate Studies) 

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 N of 
persons 

Order of receipt 

Master’s 7  Master of Science, M.Sc.  
(Faculty of Graduate Studies)  

61 (450-510) 
 

 8 Master of Public Health, M.P.H.  
(Faculty of Graduate Studies)                               

28 (511-538) 
 

 9 Master of Engineering, M.Eng.  
(Faculty of Graduate Studies) 

58 (539-596) 
 

10 Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed. 
(Faculty of Graduate Studies) 

127 (597-723) 
 

11 Master of Nursing Science, M.N.S  
(Faculty of Graduate Studies)            

144 
 

(724-867) 
 

12 Master of Management, M.M.  
(College of Management) 

319 
 

(868-1186) 
 

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

83 (1187-1269) 
 

Graduate 14 
 

Doctor of Medicine, M.D.  
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 

166 (1270-1435) 
 

15 
 

Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.  
(Faculty of Veterinary Science) 

40 
 

(1436-1475) 
 



P a g e  | 59 

 

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 N of 
persons 

Order of receipt 

Graduate 16 Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Science) 290 (1476-1765) 
       10 minute Break   

17 Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Public 
Health) 

173 (1766-1938) 
 

18 
 

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

215 (1939-2153) 

 
19 

 
Bachelor of Science, B.Sc.  
(College of Sports Science and Technology) 

61 (2154-2214) 
 

20 
 

Bachelor of Arts, B.A. 
(College of Sports Science and Technology) 

93 (2215-2307) 
 

21 
 

Bachelor of Science, B.Sc.  
(Faculty of Physical Therapy) 

100 (2308-2407) 
 

22 Bachelor of Arts, B.A.  
(College of Religions Studies) 

65 (2408-2472) 
 

23 Bachelor of Science, B.Sc.  
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 

50 
 

(2473-2522) 
 

24 Bachelor of Science in Information and 
Communication Technology, B.Sc. (Faculty of 
Information and Communication Technology) 

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 N of 
persons 

Order of receipt 

Graduate 25 Bachelor of Arts, B.A. (Ratchasuda College) 80 (2674-2753) 
26 Bachelor of Arts, B.A. (Faculty of Liberal Arts) 87 (2754-2840) 
27 Bachelor of Science, B.Sc.  

(Faculty of Social Sciences and Humanities) 
37 (2841-2877) 

 
28 Bachelor of Public Health, B.P.H.  

(Amnartcharoen Campus) 
42 (2878-2919) 

 
29 Bachelor of Science, B.Sc.  

(Amnartcharoen Campus) 
9 (2920-2928) 

 
30 Bachelor of Public Health, B.P.H.  

(Nakornsawan Campus) 
37 (2929-2965) 

 
31 Bachelor of Arts, B.A.  

(Nakornsawan Campus) 
15 (2966-2980) 

 
32 Doctor of Medicine, M.D.  

(Phramongkutklao College of Medicine) 
99 (2981-3079) 

 
33 Doctor of Medicine, M.D.  

(Faculty of Medicine Vajira Hospital, 
Navamindradhiraj University) 

2 
 

(3080-3081) 
 

 
34 Doctor of Medicine, M.D. 133 (3082-3214) 

       Total:     3,224  
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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 N of 

persons 
Order of 
receipt 

Award 35 Mahidol University Award 6   

Certificate 36 Honorary Professor 11   
37 Honorary Professor, Clinical 4   

Doctoral 38 Doctor of Philosophy, Ph.D.  
(Faculty of Graduate Studies) 

182 (3215-3396) 
 

Master’s 39 Master of Science in Pharmacy  
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3397-3401) 
 

40 Master of Management, M.M.  
(Faculty of Graduate Studies)                                   

9 (3402-3410) 
 

41 Master of Business Administration, M.B.A. 
(Faculty of Graduate Studies) 

24 (3411-3434) 
 

42 Master of Public Administration, M.P.A.  
(Faculty of Graduate Studies)                    

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 N of 
persons 

Order of 
receipt 

Master’s 43 Master of Primary Health Care Management  
(Faculty of Graduate Studies)  

15 (3471-3485) 
 

44 Master of Clinical Tropical Medicine  
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3486-3490) 
 

45 Master of Music, M.M. 
(Faculty of Graduate Studies) 

9 (3491-3499) 
 

46 Master of Applied Thai Traditional Medicine, M.ATM. 
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3500-3504) 
 

Diploma 47 Graduate Diploma and Higher Graduate Diploma 
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3505-3509) 
 

Graduate 48 Doctor of Medicine, M.D. 
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

275 (3510-3784) 
 

49 Doctor of Dental Surgery, D.D.S.  
(Faculty of Dentistry) 

100 (3785-3884) 
 

50 Doctor of Pharmacy, Pharm.D (Faculty of Pharmacy) 122 (3885-4006) 
51 Bachelor of Science, B.Sc.  

(Faculty of Medical Technology) 
153 (4007-4159) 

 
52 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Faculty of Nursing) 
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 N of 
persons 

Order of 
receipt 

Graduate 53 Bachelor of Science, B.Sc.  
(Faculty of Environment and Resources Studies) 

78 (4490-4567) 
 

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

390 (4568-4957) 
 

                            10 minute Break   
55 Bachelor of Science, B.Sc. (International College) 92 (4958-5049) 
56 Bachelor of Arts, B.A. (International College) 92 (5050-5141) 
57 Bachelor of Business Administration, B.B.A. 

(International College) 
486 (5142-5627) 

 
58 Bachelor of Science, B.Sc. (Kanchanaburi Campus) 153 (5628-5780) 
59 Bachelor of Business Administration, B.B.A. 

(Kanchanaburi Campus) 
53 (5781-5833) 

 
60 Bachelor of Accountancy, B.Acc.  

(Kanchanaburi Campus) 
76 

 
(5834-5909) 

 
61 Bachelor of Engineering, B.Eng.  

(Kanchanaburi Campus) 
33 

 
(5910-5942) 

 
62 Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, B.ATM. 

(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 
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 Name of Degree/Diploma N of 
persons 

Order of 
receipt 

Graduate 63 Bachelor of Prosthetics and Orthotics, B.PO.  
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

30 (5991-6020) 
 

64 Bachelor of Technology, B.Tech.  
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

19 (6021-6039) 
 

65 Bachelor of Music, B.M. (College of Music) 150 (6040-6189) 
66 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Royal Thai Army Nursing College) 
85 (6190-6274) 

 
67 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Royal Thai Navy Nursing College) 
59 (6275-6333) 

 
68 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Royal Thai Air force Nursing College) 
55 (6334-6338) 

 

Fellowship 69  Bhumibol Scholarship 1 (6389) 

          Total:     3,196  

           Grand Total:     6,420  

Remarks  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 Name of Degree/Diploma N of 
persons 

Order of receipt 

Doctoral 1 Doctor of Philosophy, Ph.D.  
(Faculty of Graduate Studies) 

1 
  

Master’s 2 Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed.  
(Faculty of Graduate Studies) 

3 
  

Graduate 3 Bachelor of Arts, B.A. 1   

Honorary 4 Honorary Doctorate 5  

Doctoral 5 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)  

19 (1-19) 
 
 
 
 
 

Master’s 
 

6  Master of Science, M.Sc. 
 (Faculty of Graduate Studies) 

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 N of 
persons 

Order of receipt 

Master’s 7  Master of Science, M.Sc.  
(Faculty of Graduate Studies)  

61 (450-510) 
 

 8 Master of Public Health, M.P.H.  
(Faculty of Graduate Studies)                               

28 (511-538) 
 

 9 Master of Engineering, M.Eng.  
(Faculty of Graduate Studies) 

58 (539-596) 
 

10 Master of Arts, M.A./Master of Education, M.Ed. 
(Faculty of Graduate Studies) 

127 (597-723) 
 

11 Master of Nursing Science, M.N.S  
(Faculty of Graduate Studies)            

144 
 

(724-867) 
 

12 Master of Management, M.M.  
(College of Management) 

319 
 

(868-1186) 
 

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

83 (1187-1269) 
 

Graduate 14 
 

Doctor of Medicine, M.D.  
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 

166 (1270-1435) 
 

15 
 

Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.  
(Faculty of Veterinary Science) 

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 Name of Degree/Diploma N of 
persons 

Order of receipt 

Graduate 16 Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Science) 290 (1476-1765) 
       10 minute Break   

17 Bachelor of Science, B.Sc. (Faculty of Public 
Health) 

173 (1766-1938) 
 

18 
 

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

215 (1939-2153) 

 
19 
 

Bachelor of Science, B.Sc.  
(College of Sports Science and Technology) 

61 (2154-2214) 
 

20 
 

Bachelor of Arts, B.A. 
(College of Sports Science and Technology) 

93 (2215-2307) 
 

21 
 

Bachelor of Science, B.Sc.  
(Faculty of Physical Therapy) 

100 (2308-2407) 
 

22 Bachelor of Arts, B.A.  
(College of Religions Studies) 

65 (2408-2472) 
 

23 Bachelor of Science, B.Sc.  
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 

50 
 

(2473-2522) 
 

24 Bachelor of Science in Information and 
Communication Technology, B.Sc. (Faculty of 
Information and Communication Technology) 

151 
 
 

(2523-2673) 
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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 N of 
persons 

Order of receipt 

Graduate 25 Bachelor of Arts, B.A. (Ratchasuda College) 80 (2674-2753) 
26 Bachelor of Arts, B.A. (Faculty of Liberal Arts) 87 (2754-2840) 
27 Bachelor of Science, B.Sc.  

(Faculty of Social Sciences and Humanities) 
37 (2841-2877) 

 
28 Bachelor of Public Health, B.P.H.  

(Amnartcharoen Campus) 
42 (2878-2919) 

 
29 Bachelor of Science, B.Sc.  

(Amnartcharoen Campus) 
9 (2920-2928) 

 
30 Bachelor of Public Health, B.P.H.  

(Nakornsawan Campus) 
37 (2929-2965) 

 
31 Bachelor of Arts, B.A.  

(Nakornsawan Campus) 
15 (2966-2980) 

 
32 Doctor of Medicine, M.D.  

(Phramongkutklao College of Medicine) 
99 (2981-3079) 

 
33 Doctor of Medicine, M.D.  

(Faculty of Medicine Vajira Hospital, 
Navamindradhiraj University) 

2 
 

(3080-3081) 
 

 
34 Doctor of Medicine, M.D. 133 (3082-3214) 

         Total:     3,224  



P a g e  | 69 

 

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 Name of Degree/Diploma N of 

persons 
Order of 
receipt 

Award 35 Mahidol University Award 6   

Certificate 36 Honorary Professor 11   
37 Honorary Professor, Clinical 4   

Doctoral 38 Doctor of Philosophy, Ph.D.  
(Faculty of Graduate Studies) 

182 (3215-3396) 
 

Master’s 39 Master of Science in Pharmacy  
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3397-3401) 
 

40 Master of Management, M.M.  
(Faculty of Graduate Studies)                                   

9 (3402-3410) 
 

41 Master of Business Administration, M.B.A. 
(Faculty of Graduate Studies) 

24 (3411-3434) 
 

42 Master of Public Administration, M.P.A.  
(Faculty of Graduate Studies)                    

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 N of 
persons 

Order of 
receipt 

Master’s 43 Master of Primary Health Care Management  
(Faculty of Graduate Studies)  

15 (3471-3485) 
 

44 Master of Clinical Tropical Medicine  
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3486-3490) 
 

45 Master of Music, M.M. 
(Faculty of Graduate Studies) 

9 (3491-3499) 
 

46 Master of Applied Thai Traditional Medicine, M.ATM. 
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3500-3504) 
 

Diploma 47 Graduate Diploma and Higher Graduate Diploma 
(Faculty of Graduate Studies) 

5 (3505-3509) 
 

Graduate 48 Doctor of Medicine, M.D. 
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

275 (3510-3784) 
 

49 Doctor of Dental Surgery, D.D.S. (Faculty of Dentistry) 100 (3785-3884) 
 

50 Doctor of Pharmacy, Pharm.D (Faculty of Pharmacy) 122 (3885-4006) 
51 Bachelor of Science, B.Sc.  

(Faculty of Medical Technology) 
153 (4007-4159) 

 
52 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Faculty of Nursing) 
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 N of 
persons 

Order of 
receipt 

Graduate 53 Bachelor of Science, B.Sc.  
(Faculty of Environment and Resources Studies) 

78 (4490-4567) 
 

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

390 (4568-4957) 
 

                            10 minute Break   
55 Bachelor of Science, B.Sc. (International College) 92 (4958-5049) 
56 Bachelor of Arts, B.A. (International College) 92 (5050-5141) 
57 Bachelor of Business Administration, B.B.A. 

(International College) 
486 (5142-5627) 

 
58 Bachelor of Science, B.Sc. (Kanchanaburi Campus) 153 (5628-5780) 
59 Bachelor of Business Administration, B.B.A. 

(Kanchanaburi Campus) 
53 (5781-5833) 

 
60 Bachelor of Accountancy, B.Acc.  

(Kanchanaburi Campus) 
76 
 

(5834-5909) 
 

61 Bachelor of Engineering, B.Eng.  
(Kanchanaburi Campus) 

33 
 

(5910-5942) 
 

62 Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, B.ATM. 
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

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 Name of Degree/Diploma N of 
persons 

Order of 
receipt 

Graduate 63 Bachelor of Prosthetics and Orthotics, B.PO.  
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

30 (5991-6020) 
 

64 Bachelor of Technology, B.Tech.  
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital) 

19 (6021-6039) 
 

65 Bachelor of Music, B.M. (College of Music) 150 (6040-6189) 
66 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Royal Thai Army Nursing College) 
85 (6190-6274) 

 
67 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Royal Thai Navy Nursing College) 
59 (6275-6333) 

 
 68 Bachelor of Nursing Science, B.N.S.  

(Royal Thai Air force Nursing College) 
55 (6334-6338) 

 
Fellowship 

 
69  Bhumibol Scholarship 1 (6389) 

         Total:     3,196  

            Grand Total:     6,420  

Remarks       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 gra duate 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   light purple 
 2)   Management    sky blue 
 3)   Primary Health Care Management  orange 
 4)    Accounting    light blue 
 5)      Applied Thai Traditional Medicine  gray 
 6)    Dentistry     aniline purple  
 7) Musicology    light green 
 8)    Technology    pink petal 
 9)      Communication Arts   light orange 
 10)    Business administration   dark blue 
 11)    Demography    red 
 12)   Nursing     white 
 13)    Medicine     green 
 14)    Pharmacy     olive green 
 15) Public Administration    fuchsia pink 
 16)   Science 
  a)   general    gold yellow 
  b)   nursing               pale yellow 
  c)   doctoral level only   blue 
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 17)    Engineering     crimson 
 18)   Social Sciences, the Humanities and dark pink 
 Education   
 19)   Veterinary Medicine   pale blue 
 20)    Public Health    dark pink 
 21)    Clinical Tropical Medicine   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.) 
 
 



P a g e  | 94 

 

 
    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 
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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 Location Capacity 
1. Mahidol Learning Center 2,000-3,000 seats 
2. Tent in front of the dormitory 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 
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 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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    เอกสารค าแนะน า 

    การเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวทิยาลยัมหิดล 

    ประจ าปีการศึกษา 2561 

ท่ีปรึกษา :          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวศิรุต 

                                          รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 

                                          ประธานคณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

      :   คณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร  
 

จดัท าโดย :          กองบริหารการศึกษา 

    โทรศัพท์  0-2849-4588,  0-2849-4574 

    โทรสาร    0-2849-4558 
 

ออกแบบปก : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

จ านวนพิมพ ์ : 500  เล่ม 
 

สถานท่ีพิมพ ์ : ห้างหุ้นส่วนสามญั พ ีเอส เพรส  

 

 



 

 


