
 
 

                                                                                                                                                         
 

มหาวิทยาลัยธนบุร ี
กำหนดการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยธนบุรี 

ซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่ 13 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2564 และวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 

 

กลุ่มที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2, ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561 และภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 18)  
 08.00 – 09.00 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียน 
 09.00 น.  บัณฑิตเข้าแถวเดินขึ้นห้องประชุม 
 10.00 น.  เริ่มซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รอบท่ี 1 
 11.00 น.  เริ่มซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รอบท่ี 2 
 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.   เริ่มซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รอบท่ี 3 
14.30 น.  พิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม และโล่เรียนดี 

 16.00 น.  เสร็จสิ้นการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร (รุ่นที่ 18) 
 
กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   
สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2, ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2562 และภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 19) 
 08.00 – 09.00 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียน 
 09.00 น.  บัณฑิตเข้าแถวเดินขึ้นห้องประชุม 
 10.00 น.  เริ่มซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รอบท่ี 1 
 11.00 น.  เริ่มซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รอบท่ี 2 
 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.   เริ่มซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร รอบท่ี 3 
14.30 น.  พิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม และโล่เรียนดี 

 16.00 น.  เสร็จสิ้นการซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร (รุ่นที่ 19) 
 
หมายเหตุ :  

- การแต่งกายสวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
- บัณฑิตและมหาบัณฑิตรับชุดครุยในวันที่ 17-20 ธันวาคม  2563  
- สำหรับบัณฑิตท่ีจบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบรายชื่อหลังวันที่ 17 มกราคม 2564  
- บัณฑิตที่มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทร 081-480-6136 (ผศ.ดร.อนุพงษ์  อินฟ้าแสง) 

                      



 
 

                                                        
 

มหาวิทยาลัยธนบุรี                                        
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561- 2562 

วันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 
 

พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ครั้งที่ 18  
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 (บัณฑิตและมหาบัณฑิตแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธนบุรี) 
07.00 - 08.30 น. - มหาบัณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียน (มหาบัณฑิตและบัณฑิตแต่งกายสวมชุดครุย          
     ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ)  
   - ตรวจการแต่งกาย 
              - มหาบัณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียนพร้อมรับสูจิบัตร 
08.30 -11.00 น.  - เริ่มถ่ายรูปหมู่แต่ละสาขาวิชา บริเวณสนามฟุตซอล แบ่งเป็น 2 จุด 
                               - ให้บัณฑิตดูประกาศช่วงเวลา คณะ สาขา ที่ป้ายบริเวณสนามฟุตซอล 
   - บัณฑิตวิทยาลัย 
   - คณะบริหารธุรกิจ 
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   - คณะบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น.                    - มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าแถวและเดินแถวเข้านั่งในหอประชุม 
14.30 น.  - ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
      - คณะผู้บริหารต้อนรับประธานในพิธี 

- ผู้แทนนักศึกษา และ ผู้แทนบัณฑิต มอบมาลัยดอกไม ้
15.00 น.   - เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร 
16.30 น.   - เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร 
                               - คณาจารย์ ผู้บริหาร ตัวแทนบัณฑิต ส่งประธานในพิธี 
    
หมายเหตุ :   - มหาบัณฑิตและบัณฑิตจะต้องแต่งกายสวมชุดครุยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ   
       - มหาบัณฑิตและบัณฑิตติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 
                                                                                                               

หมายเหตุ :  คณาจารย์ที่จะถ่ายรูปหมู่แต่ละสาขาวิชาจะประกอบด้วย   
1. อธิการบดี  2. รองอธิการบดี 3 ท่าน  3. คณบดี  4. หัวหน้าสาขา 5. อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ     
6. บัณฑิตแต่ละสาขาวิชา (บัณฑิตวิทยาลัย, คณะบัญชี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  
 

 

 



 
 

พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ครั้งที่ 19  
 
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 (บัณฑิตและมหาบัณฑิตแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธนบุรี) 
07.00 - 08.30 น. - มหาบัณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียน (มหาบัณฑิตและบัณฑิตแต่งกายสวมชุดครุย          
     ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ)  
   - ตรวจการแต่งกาย 
              - มหาบัณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียนพร้อมรับสูจิบัตร 
08.30 – 10.00 น.  - เริ่มถ่ายรูปหมู่แต่ละสาขาวิชา บริเวณสนามฟุตซอล แบ่งเป็น 2 จุด 
                               - ให้บัณฑิตดูประกาศช่วงเวลา คณะ สาขา ที่ป้ายบริเวณสนามฟุตซอล 
   - บัณฑิตวิทยาลัย 
   - คณะบริหารธุรกิจ 
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   - คณะบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น.                    - มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าแถวและเดินแถวเข้านั่งในหอประชุม 
14.30 น.  - ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
      - คณะผู้บริหารต้อนรับประธานในพิธี 
                               - ผูแ้ทนนักศึกษา และ ผู้แทนบัณฑิต มอบมาลัยดอกไม้ 
15.00 น.   - เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร 
16.30 น.   - เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร 
                               - คณาจารย์ ผู้บริหาร ตัวแทนบัณฑิต ส่งประธานในพิธี 
    
หมายเหตุ :  - มหาบัณฑิตและบัณฑิตจะต้องแต่งกายสวมชุดครุยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ   
      - มหาบัณฑิตและบัณฑิตติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธนบุรี 

หมายเหตุ :  คณาจารย์ที่จะถ่ายรูปหมู่แต่ละสาขาวิชาจะประกอบด้วย   
1. อธิการบดี   2. รองอธิการบดี 3 ท่าน   3. คณบดี  4. หัวหน้าสาขา 5. อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ     
6. บัณฑิตแต่ละสาขาวิชา (บัณฑิตวิทยาลัย, คณะบัญชี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  
 


