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กําหนดการ 
การซอมคร้ังท่ี 1 วันซอมยอยระดับคณะ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

วันเสารท่ี 6 กันยายน 2557 
 
07.00 น. ลงทะเบียน พรอมแสดงบัตรประชาชน และรับอาหารวาง 
07.30 น. คณะกรรมการเขาตรวจสอบการแตงกายของบัณฑิต ตรวจยดึส่ิงของท่ีผิดระเบียบ 
08.00 น.  ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.15 น. ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(วิทยาลัยฯแจกขางกลอง) 
13.00 น. ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 น. ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
17.00 น. เสร็จส้ินการซอมยอยระดับคณะ 
 
หมายเหตุ :  

• บัณฑิตไมตองแตงหนา ทรงผมเรียบรอยถูกระเบียบ 

• ไมตองจางตากลองในวันน้ี เพราะจะไมอนุญาตใหออกไปถายรูป 

• ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทเคล่ือนที่ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณฝกซอม หากบัณฑิตนํามา กรรมการฝกซอมจะ
เก็บและคืนใหหลังจากการซอมเสร็จสิ้น โดยวิทยาลัยฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของเหลาน้ัน 

• 13.00 – 17.00 น. มีการแบงกลุมบัณฑิตเพ่ือพาไปลงทะเบียนบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ต   จึงขอใหบัณฑิตเตรียมหลักฐาน
และขอมูลดังตอไปน้ี 

1. บัตรประชาชน 
2. ที่อยูปจจุบัน 
3. อีเมลที่ติดตอไดสะดวก 
4. เกรดเฉล่ียที่จบการศึกษา 
5. ขอมูลเก่ียวกับที่ทํางาน : ช่ือบริษัท แผนก/ฝาย ตําแหนงงาน ที่อยู เบอรโทร เบอรตอภายใน เบอรแฟกซ อีเมลบริษัท 

เงินเดือน เงินพิเศษอื่นๆที่ไดเฉล่ียตอเดือน 
6. ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษาที่ทานกําลังศึกษาตอ/กําลังจะไปศึกษาตอ : ช่ือสถานศึกษา สาขาที่ศึกษาตอ ที่อยูสถานศึกษา 
7. ขอมูลเก่ียวกับสถานที่ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล(Cadet) ทั้งกอนและหลังจบการศึกษา (สําหรับผูที่ปฏิบัติงานบนเรือ) : ช่ือ

บริษัท แผนก/ฝาย ตําแหนงงาน ที่อยู เบอรโทร เบอรตอภายใน เบอรแฟกซ อีเมลบริษัท เงินเดือน เงินพิเศษอื่นๆที่ได
เฉล่ียตอเดือน 
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กําหนดการ 
การซอมคร้ังท่ี 2 วันซอมยอยระดับวิทยาเขต ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

วันเสารท่ี 20 กันยายน 2557 
 

ประมาณ 6.00 – 18.00 น.   ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร (-จะประกาศกําหนดการอยางละเอียดใหทราบอีกคร้ัง-) 

หมายเหตุ :  

• กรุณาเตรียมบัตรประชาชนสําหรับใชแสดงตนในการลงทะเบียน 

• สําหรับบัณฑิตที่ตองการสั่งซื้อรูปหมูพรอมกรอบ กรุณาเตรียมเงินสําหรับจายคารูปหมู ประมาณ 300 – 1,100 บาท ขึ้นอยูกับ
รูปแบบกรอบที่บัณฑิตเลือก(ดูตัวอยางไดในวันงาน) 

• ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทเคล่ือนที่ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในบริเวณฝกซอม หากบัณฑิตนํามา กรรมการฝกซอมจะ
เก็บและคืนใหหลังจากการซอมเสร็จสิ้น โดยวิทยาลัยฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของเหลาน้ัน 

 
 
 

 
กําหนดการ 

การซอมคร้ังท่ี 3 วันซอมใหญ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
วันศุกรท่ี 26 กันยายน 2557 

  
05.30 น.  ลงทะเบียน พรอมแสดงบัตรประชาชน ท่ี หอง 205 ช้ัน 2 ศร.3 คณะมนุษยศาสตร 
05.45 น. คณะกรรมการเขาตรวจสอบการแตงกายของบัณฑิต ตรวจยดึส่ิงของท่ีผิดระเบียบ 
06.15 น. บัณฑิตต้ังแถวหนาหอง 205 และเดนิแถวลงช้ัน 1 ศร.3 คณะมนุษยศาสตร 
06.30 น. บัณฑิตต้ังแถว ท่ีช้ัน 1 ศร.3 คณะมนษุยศาสตร 
07.00 น. เคล่ือนขบวน 
08.00 น. ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรท่ี อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
12.00 น. บัณฑิตรับประทานอาหารเท่ียง(วิทยาลัยแจกขาวกลองและนํ้าดื่ม) 
13.00 น. ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรท่ี อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
19.00 น. เสร็จส้ินการฝกซอม 
หมายเหตุ : 

• หามนําสิ่งของตางๆ เขาหองพระราชพิธี อนุญาตแค 2 สิ่งคือบัตรประชาชนและธนบัตร 500 บาท จํานวน 1 ใบเทาน้ัน 
หากตรวจพบวานําสิ่งของอื่นเขาไป จะโดนยึดไวและปรับ 500 บาท 

• ของที่ถูกยึด จะถูกนํากลับมาที่วิทยาเขตศรีราชา โดยวิทยาลัยฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของเหลาน้ัน 
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กําหนดการ 
วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

วันพฤหัสบดท่ีี 2 ตุลาคม 2557 
** กําหนดการวันรับจริงนี้ เปนเวลาคราวๆ กรรมการฝกซอมจะประกาศเวลาท่ีแนนอนในหองประชุมซอมใหญ
วันรับปริญญา โดยทางวิทยาลัยฯขอนัดพบบัณฑิตเพื่อลงทะเบียน กอนเวลาตั้งแถว 1 ชม.  ท่ีหอง 205** 
10.30 น.  ลงทะเบียน พรอมแสดงบัตรประชาชน ท่ี หอง 205 ช้ัน 2 ศร.3 คณะมนุษยศาสตร 
10.40 น. บัณฑิตรับประทานอาหาร(วิทยาลัยฯแจกขางกลอง) 
11.00 น. บัณฑิตต้ังแถวหนาหองและเดินแถวลงช้ัน 1 
11.30 น. บัณฑิตต้ังแถว ท่ีช้ัน 1 ศร.3 คณะมนษุยศาสตร 
12.00 น. เคล่ือนขบวน 
13.00 น.  บัณฑิตรับปริญญาท่ี อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 
 
หมายเหตุ : 

• สําหรับบัณฑิตที่ตองการสั่งซื้อรูปการรับพระราชทานปริญญาบัตรพรอมกรอบ กรุณาเตรียมเงินสําหรับจายคารูปดวย ราคา 
ขึ้นอยูกับรูปแบบกรอบที่บัณฑิตเลือก(ดูตัวอยางไดในวันงาน) สั่งซื้อไดที่บริเวณช้ัน 1 ศร.3 คณะมนุษยศาสตร 

• หามนําสิ่งของตางๆ เขาหองพระราชพิธี อนุญาตแค 2 สิ่งคือบัตรประชาชนและธนบัตร 500 บาท จํานวน 1 ใบเทาน้ัน 
หากตรวจพบวานําสิ่งของอื่นเขาไป จะโดนยึดไวและปรับ 500 บาท 

• ของที่ถูกยึด จะถูกนํากลับมาที่วิทยาเขตศรีราชา โดยวิทยาลัยฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของเหลาน้ัน 
 

*ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 * 

 

  

**บัณฑิตตองลงทะเบียนบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ตทุกคน มิฉะนัน้จะไมมีสิทธิเขารับพระราชทานปริญญาบัตร** 

*สอบถามขอมูลเพิ่มเติม(ในวันและเวลาราชการ) : พี่ตาล 038-352606 / 081-9965748* 

*ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามขาวสารอยางตอเนื่องผานทาง Facebook : รับปริญญา วพน. 2557 * 

 


