กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจําป 2557
ของบัณฑิตพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ฝ'กซ)อมย+อย

วันอาทิตย,ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
1. รายงานตัว เวลา 07.30-8.00 น.
2. นําหลักฐานการโอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช “ค+ากิจกรรม กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ”
เลขที่บัญชี ๐๐๑ – ๖ – ๑๙๓๘๖ - ๕ COMPANY CODE ๘๙๙๖จํานวน ๑,45๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยหาสิบ
บาทถวน) มาแสดงตอเจ"าหน"าที่ (เพื่อเป*นคาใช"จายเกี่ยวกับคารูปภาพหมูบัณฑิต หนังสือทําเนียบบัณฑิต (พร"อมคาสง
ทางไปรษณีย5) คาอาหารกลางวันและอาหารวางในวันฝ8กซ"อมยอย ณ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) ดาวนโหลดเอกสาร

ไดที่ http://www.bpc.rmutr.ac.th/
3. การแตงกาย เหมือนกับวันพระราชทานปริญญาบัตร (ดูรายละเอียดด"านหลัง)
4. ถายรูปหมูบัณฑิต
5. ฝ8กซ"อมยอย
ฝ'กซ)อมรวม
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด)านหน)า CHANCHAI ACADIUM
1. ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน เวลา 06.00 - 07.00 น.
2. การแตงกาย เหมือนกับวันพระราชทานปริญญาบัตร
3. ฝ8กซ"อมรวม
ฝ'กซ)อมใหญ+
วันอาทิตย,ที่ 4 กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี
1.รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 06.00 น.
2. การแตงกาย เหมือนกับวันพระราชทานปริญญาบัตร ถูกต"องตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดด"านหลัง)
3. ตั้งขบวนแถว เวลา 06.20 น. และเข"าสูหอประชุม เพื่อทําการฝ8กซ"อม เสร็จสิ้นการฝ8กซ"อม เวลา 11.30 น. (โดยประมาณ)
พระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร,ที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี (รับช+วงเช)า)
1. รายงานตัว เวลา 06.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตั้งขบวนแถว เวลา 06.20 น. และเข"าสูหอประชุมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร เสร็จพิธีเวลา 11.30 น. (โดยประมาณ)
2. การแต+งกาย ถูกต"องตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดด"านหลัง)
3. การรายงานตัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3.1 บัณฑิตต"องรายงานตัวเพื่อเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่กําหนด
3.2 บัณฑิตต"องเตรียมบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข"าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อยางใดอยางหนึ่ง และบัตรฝ8กซ"อมการเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ได"รับการประทับตรา และลงลายมือชื่อของ
กรรมการซึ่งแสดงวาได"ผานการฝ8กซ"อมเรียบร"อยแล"ว
3.3 บัณฑิตที่ผานการฝ8กซ"อมครบทุกขั้นตอนเทานั้น จึงจะได"รับอนุญาตให"รายงานตัวเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.4 บัณฑิตวาที่ร"อยตรี หรือยศอื่นที่ได"รับแตงตั้ง หากแตงเครื่องแบบให"นําหลักฐานคําสั่งแตงตั้งมาแสดงด"วย
4. การปฏิบัติตนในวันพระราชทานปริญญาบัตร
4.1 บัณฑิตต"องตรงตอเวลา และต"องปฏิบัติให"เป*นไปตามขั้นตอน และวันเวลาที่กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สําหรับบัณฑิตที่ไมปฏิบัตติ ามขั้นตอนดังกลาว จะถูกตัดสิทธิในการเข"ารับพระราชทานปริญญาบัตร
4.2 ห"ามพกพาโทรศัพท5มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธ วัตถุ เศษสตางค5 โลหะทุกชนิด กระเปIาสตางค5 เครื่องประดับ
นาฬิกา กระเปIาเครื่องสําอาง กระดาษทิชชู ลูกอม หมากฝรั่ง และของขบเคี้ยวทุกชนิดเข"าในห"องประชุมเด็ดขาด
4.3 อยูในอาการสํารวมขณะนั่งอยูในห"องประชุม ไมลุกออกไปทํากิจธุระใด ๆ จนกวาจะเสร็จพิธี หากมีปLญหา
ฉุกเฉิน ให"แจ"งอาจารย5กํากับแถวเพื่อการนําเข"า-ออกหอประชุมเทานั้น
4.4 บัณฑิตควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให"สมบูรณ5 โดยเฉพาะวันพิธี บัณฑิตจะต"องอยูในห"องพิธีไมน"อยกวา
4 ชั่วโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไมเสาะท"องและไมดืม่ น้ํามากเกินควร
4.5 บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ5 ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของทารกในครรภ5เป*นสําคัญ หากประสงค5จะขอเลื่อนการ
เข"ารับพระราชทานปริญญาเป*นปNถัดไป ให"เขียนคําร"อง ณ คณะที่ตนสังกัด พร"อมแนบใบรับรองแพทย5

เครื่องแต+งกายบัณฑิตในวันฝ'กซ)อมและวันเข)ารับพระราชทานปริญญาบัตร
------------------------------------1. ทรงผม

ทรงผมสุภาพ มีสผี มธรรมชาติ และไมสวมหรือแซมเครื่องประดับ เชน โบว5 ดอกไม" บัณฑิตหญิงควรรวบผมหรือ
เก็บผมด"านข"างเพื่อความสวยงามในการถายรูป บัณฑิตชายให"ตัดผมสั้น ห"ามไว"ผมยาว
2. ใบหน)า
แตงหน"าโทนสีธรรมชาติ ไมฉูดฉาดแพรวพราวสะท"อนแสง
3. หู และ คอ
ไมตกแตงหรือสวมเครื่องประดับทุกชนิด
4. แขน ข)อมือ นิ้วมือ
ไมสวมนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประดับทุกชนิด เล็บมือตัดสั้นสะอาด มีสีธรรมชาติ ห"ามทาสีเล็บ
5. เครื่องแต+งกาย (แต+งกายตามเพศ)
5.1 บัณฑิตที่เปfนข)าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) แตงกายชุดเครื่องแบบข"าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตํารวจ ให"แตงกายตามที่ต"นสังกัดกําหนด พร"อมถุงมือ กระบี่
ถ)ามีไม+ครบให)แต+งเครื่องแบบบัณฑิต
(3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย (คณะบริหารธุรกิจแถบสีฟPา, คณะศิลปศาสตร5แถบสีเหลือง)
5.2 บัณฑิตชายที่ไม+ได)เปfนข)าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(3) ติดแผงคอตามแบบสีของคณะ ประดับเข็มตราสัญลักษณ5มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 ซ.ม.ทับบนแผงคอทั้งสองข"าง
(4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ5มหาวิทยาลัย
(5) ถุงเท"าสีดํา ไมมีลวดลาย
(6) รองเท"าหนังหุ"มส"นสีดํา ไมมีลวดลายหรือโลหะ ทรงสุภาพ
(7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย (คณะบริหารธุรกิจแถบสีฟาP , คณะศิลปศาสตร5แถบสีเหลือง)
5.3 บัณฑิตหญิงที่ไม+ได)เปfนข)าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม+รัดรูป และไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไม+บางเกินสมควร ผาอกโดยตลอด แขนสั้นเพียงข"อศอก
และไมสัน้ เกินไป ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ5มหาวิทยาลัย
และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสือ้ มีความยาวเพียงพอสําหรับให"กระโปรงทับได" เวลาสวมให"สอดชายเสื้อไว"ในกระโปรง
ให"เรียบร"อย (บัณฑิตหญิงมีครรภ5ให"ปลอยชายเสื้อไว"นอกกระโปรง ชายเสื้อตรงไมเว"า)
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ5มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อด"านซ"าย
(3) กระโปรงทรงตรงสีกรมทา ผ"าเนื้อเรียบไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ด"านหลังผาปPายแบบสุภาพ มีความยาวต่ํากวาเขา 3 นิ้ว
(4) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ5มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลาย
เข็มขัด (ห"ามใช"หนังยาง ลวดเสียบ หรือคลิปหนีบ)
(5) สวมถุงนองยาวสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(6) รองเท"าหนังหุ"มส"น สีดํา ไมมีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว ทรงสุภาพ (ส"นรองเท"าสูงไมเกิน 2 นิ้ว)
(7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย (คณะบริหารธุรกิจแถบสีฟาP , คณะศิลปศาสตร5แถบสีเหลือง)

อนึ่ง ครุยปริญญาและเข็มวิทยฐานะ เป*นสิ่งมงคลสูงสุดซึ่งได"รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยูหัว
จึงมิควรสวมพวงมาลัย ติดดอกไม)หรือเครื่องประดับอื่นใด ที่ครุยปริญญาหรือบนศีรษะ
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารได) จาก
เว็บไซต,สํานักบพิตรพิมุข จักรวรรดิ http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php
เว็บไซต, คณะบริหารธุรกิจ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/
Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร, หรือพิมพ,
www.facebook.com/pages/คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข-จักรวรรดิ-มทรรัตนโกสินทร,/1409076915987074?fref=ts

