
 
 

           

 
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับท่ี 019/2564 

เร่ือง ก าหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  
 
    
 

ด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันในคราวประชุม ครั้งที่ 445-4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ

เห็นชอบให้ก าหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ณ อาคารหอรัชมงคล         

สวนหลวง ร.๙ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้  

 
  ก าหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  

 
     วัน เวลา ในการฝึกซ้อม วันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2564    เวลา 13.00 – 17.30 น.  
    ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
 

     วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น.  
ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 

 

       รายละเอียดก าหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
 

  จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  
 

 
                                       (รองศาสตราจารย์กฤษดา  วิศวธีรานนท์)  

             อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

           

 

ก าหนดการวันฝึกซ้อม 
พิธีประสาทปริญญาบัตร   

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
วันเวลาในการฝึกซ้อม 
การฝึกซ้อมรับปริญญา  
ฝึกซ้อม  วันศุกรท์ี่ 12 พฤศจกิายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙  
ก าหนดการฝกึซ้อมใหญ่ วันศุกรท์ี่ 12 พฤศจกิายน 2564  ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
 

11.30 – 12.30 น. มหาบัณฑิต บัณฑิต ลงทะเบยีนรายงานตัว ณ กองอ านวยการ  
12.30 – 12.45 น. มหาบัณฑิต บัณฑิต ตัง้แถว ตามล าดับ ดงัน้ี     
   1)  มหาบัณฑิต 
   2)  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ     
   3)  บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   4)  บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.45 – 12.50 น. ตรวจเช็ครายช่ือ และตรวจระเบียบการแต่งกาย 
12.50 – 13.30 น. เร่ิมเดินแถวเขา้ห้องพธิ ี
13.30 – 14.00 น. อธิบายขั้นตอนของพิธีประสาทปริญญาบตัร 
14.00 – 17.30 น. เร่ิมฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีประสาทปริญญาบัตร 
17.30 น.  เสร็จสิ้นพิธีการ 
 
 

หมายเหต ุ 
1. มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ไม่เข้าร่วมฝึกซ้อม คณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมพิธี 
2. มหาบัณฑิต บัณฑิต ตอ้งแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบยีบของสถาบันในการเข้าร่วมฝึกซ้อม และวันพิธี 
3. วันพิธีประสาทปริญญาบัตร  วันอาทติยท์ี่ 14 พฤศจิกายน 2564  ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
4. ก าหนดการสั่งจองชุดครุย    
 คร้ังที ่1. วันอาทติยท์ี่  25 เมษายน 2564     09.00 – 15.00 น.  ณ อาคาร A ช้ัน 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
 คร้ังที ่2. วันอาทติยท์ี่  18 กรกฎาคม 2564   09.00 – 15.00 น.  ณ อาคาร A ช้ัน 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
5. บัณฑิตทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเพือ่ปอ้งกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19  

6. ขึ้นทะเบยีนบัณฑิตและช าระเงิน  23 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564    (http://reg.tni.ac.th)  
7. สัง่จองภาพถ่าย    วันศุกร์ที่ 12 และวันอาทติยท์ี่ 14 พฤศจิกายน 2564  ณ กองอ านวยการ สวนหลวง ร.๙ 
8. ก าหนดการรับชุดครุย    วันอาทติย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 9.00 -15.00 น. ณ อาคาร A ช้ัน 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
   *** ราคาชุดละ 900 บาท  (ถา้ตอ้งการให้ส่งทางไปรษณีย์ เพิม่ค่าใช้จ่ายอีก 100 บาท โดยแจง้กับทางร้าน)  
   หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกในวันดังกลา่วสามารถตดิตอ่กับทางร้านอมเรศ ได้ที ่0-2223-7892, 08-1682-6698   
9. กรณีในช่วงเวลาดังกล่าว หากมีสถานการณก์ารแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ทางสถาบันมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณา   
   การเลื่อนพิธีรับปรญิญาบัตรออกไปจนกว่าสถานการณจ์ะคลี่คลายลง จึงแจ้งมาเพ่ือรบัทราบโดยทัว่กัน 

http://reg.tni.ac.th/


 
 

           

ก าหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตร  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙  
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

 

เวลา ก าหนดการ 
06.00 - 07.30 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัว ณ กองอ านวยการ 

 

การแต่งกาย 
  มหาบัณฑิต  - ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทสีน้ าเงินหรือสีด า กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า 
                     และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 
                   - หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีด า รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 
   บัณฑิต       - ชายและหญิง แต่งกายชุดนักศึกษา สวมชุดพิธีการ รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า  
                     และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 

07.30 - 07.45 น. ตั้งแถวถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคณะตามล าดับและตรวจเช็ครายชื่อ   

07.45 - 07.55 น. ถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์  

07.55 - 08.10น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ 

08.10 - 08.25 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ 

08.25 - 08.40 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ 

08.40 - 09.00 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตเตรียมตั้งแถวเพื่อเดินเข้าห้องพิธีตามล าดับ ดังน้ี 
 1)  บัณฑิตวิทยาลัย 
 2)  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
 3)  บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 4)  บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

09.15 - 09.30 น. นายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณาจารย์เดินเข้าห้องพิธี 

09.30 - 12.00 น.  เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร 
- นายกสภาจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยและเข้าประจ าแท่นพิธี 
- อธิการบดีกล่าวรายงานการด าเนินงานของสถาบัน 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยน ามหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- คณบดคีณะบริหารธุรกิจน าบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์น าบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศน าบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน ามหาบัณฑิตและบัณฑิตปฏิญาณตน 
- นายกสภากล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
จบพิธีประสาทปริญญาบัตร 

 
 
 
 
 
 
 

 

12.15 - 12.30 น. นายกสภา กรรมการสภา แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าเวที  

 


