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กำำ�หนดกำ�รเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 19 - 20  ธัันวั�คม 2565

วัันจัันทร์ท่� 19 ธัันวั�คม 2565 (ภ�คเช้�)
(จัำ�นวัน 3,180 คน)

วัันอัังค�รท่� 20 ธัันวั�คม 2565 (ภ�คเช้�)
(จัำ�นวัน 3,011 คน)

1. บััณฑิิตวิิทยาลััย (781)
2. วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (137)
3. วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น (บััณฑิิตศึึกษา) (33)
4. คณะเกษตรศึาสตร์ (271)
5. คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ (415)
6. คณะศึึกษาศึาสตร์ (235)
7. คณะมนุษยศึาสตร์แลัะสังคมศึาสตร์ (469)
8. คณะแพทยศึาสตร์ (182)
9. คณะบัริหารธุุรกิจัแลัะการบััญชีี (384)
10. คณะสัตวิแพทยศึาสตร์ (64)
11. คณะสถิ่าปัตยกรรมศึาสตร์ (71)
12. คณะสาธุารณสุขศึาสตร์ (138)

1. คณะวิิทยาศึาสตร์ (351)
2. คณะทันตแพทยศึาสตร์ (45)
3. คณะเทคโนโลัยี (106)
4. คณะเทคนิคการแพทย์ (109)
5. คณะเศึรษฐศึาสตร์ (138)
6. คณะศิึลัปกรรมศึาสตร์ (118)
7. วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น (ปริญญาตรี) (183)
8. คณะนิติศึาสตร์ (317)
9. คณะเภสัชีศึาสตร์ (117)
10. วิิทยาลััยนานาชีาติ (104)
11. คณะสหวิิทยาการ (299)
12. วิิทยาลััยการคอมพิวิเตอร์ (252)
13. คณะพยาบัาลัศึาสตร์ (181)
14. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี ขอนแก่น (148)
15. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี 
     นครราชีสีมา (117)
16. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี 
     สรรพสิทธิุประสงค์ (72)
17. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี สุรินทร์ (102)
18. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี อุดรธุานี (149)
19. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี                        
     ศึรีมหาสารคาม (103)
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QR CODE

แจ้้งยอดบััณฑิิต

กำำ�หนดกำ�รฝึึกำซ้้อัม
วัันท่�  16 - 18 ธัันวั�คม 2565

(บัณฑิิตทุกำคนต้อังตรวัจั ATK ท่�คณะก่ำอันกำ�รฝึึกำซ้้อัม)

วััน เวัล� กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อัม ภ�รกิำจัฝ่ึ�ยฝึึกำซ้้อัม

วัันศุุกำร์ท่� 16 ธัันวั�คม 2565
ระดับปริญญ�ตร่
08.30 - 09.00 น. 
  - รายงานตัวิ  ณ คณะสังกัด 
09.00 - 16.30 น. 
  - ฝึึกซ้้อม ณ คณะสังกัด 

ระดับบัณฑิิตศึุกำษ�
บัณฑิิตวิัทย�ลัย
08.30 - 09.00 น. 
  - รายงานตัวิ ณ ศูึนย์ประชุีม
    อเนกประสงค์กาญจันาภิเษก
09.00 - 16.30 น. 
  - ฝึึกซ้้อม ณ ศูึนย์ประชุีม
    อเนกประสงค์กาญจันาภิเษก

วิัทย�ลัยบัณฑิิตศึุกำษ�กำ�รจััดกำ�ร 
และวิัทย�ลัยกำ�รปกำครอังท้อังถิิ่�น 
(บัณฑิิตศึุกำษ�) 
08.30 - 09.00 น. 
  - รายงานตัวิ ณ คณะสังกัด 
09.00 - 12.00 น. 
  - ฝึึกซ้้อม ณ คณะสังกัด 
13.00 - 16.30 น. 
  - วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ 
    ฝึึกซ้้อม ณ ศูึนย์ประชุีมอเนก
    ประสงค์กาญจันาภิเษก
  - วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น 
    (บััณฑิิตศึึกษา) ฝึึกซ้้อม 
    ณ คณะสังกัด

(แต่งกำ�ยสุุภ�พ ไม่นุ่งสัุ�น และสุวัม
รอังเท้�ค่่จัริง)
1. ลังช่ี�อ ตรวิจัสอบัการสะกดช่ี�อ - 
   นามสกุลั
2. ฝึึกตั�งแถิ่วิ
3. ฝึึกท่าเฉพาะบุัคคลั
   - การย่น การเดิน
   - การถิ่วิายควิามเคารพ
   - การรับัปริญญาบััตร
   - การถ่ิ่อปริญญาบััตร
   - การเดินเข้าที�นั�ง
   - ฝึึกตามลัำาดับัขั�นตอนในพิธีุฯ

(บัณฑิิต มห�บัณฑิิต และดุษฎ่ี
บัณฑิิตต้อังสุวัมหน้�กำ�กำอัน�มัย

ระหว่ั�งกำ�รฝึึกำซ้้อัม)

1. บััณฑิิตทุกคณะฝึึกซ้้อมท่าเฉพาะ
   บุัคคลั
2. อาจัารย์ผูู้้ฝึึกซ้้อมสาธิุตแลัะ
   ฝึึกซ้้อมท่าเฉพาะบุัคคลัให้กับั
   บััณฑิิตจันสามารถิ่ปฏิิบััติ
   ได้ถูิ่กต้องตามที�กำาหนด จึังยุติ
3. นับัจัำานวินแลัะตรวิจัสอบัช่ี�อ
   บััณฑิิตแลัะสำารวิจับััณฑิิตที�มี
   คุณลัักษณะพิเศึษ
4. ตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่ี�อ
   ไข้หวัิด เช่ี�อไวิรัสโคโรน่า 
   (COVID 19) หร่อโรคติดต่อ
   ทางระบับัหายใจัที�รุนแรง
5. ฝึึกซ้้อมโดยอ่านรายช่ี�อบััณฑิิต
   อย่างน้อย 2 รอบั แลัะให้ได้
   จัำานวินบััณฑิิตที�เข้ารับั
   พระราชีทานปริญญาบััตร 
   อย่างน้อย 35 คนต่อนาที

หมายเหตุ ผูู้้ประสานงานแจ้ังยอดบััณฑิิตที�เข้ารับัการฝึึกซ้้อม ทางระบับัออนไลัน์ 
  ภายในเวิลัา 10.00 น. ของวัินที� 16 ธัุนวิาคม 2565

 https://kku.world/c161265
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วััน เวัล� กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อัม ภ�รกิำจัฝ่ึ�ยฝึึกำซ้้อัม

วัันศุุกำร์ท่� 16 ธัันวั�คม 2565
วิัทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนน่
08.30 - 09.00 น. 
  - รายงานตัวิ ณ ศูึนย์ประชุีม
    อเนกประสงค์กาญจันาภิเษก 
    (ชัี�นล่ัาง)
09.00 - 16.30 น. 
  - ฝึึกซ้้อม ณ ศูึนย์ประชุีม
    อเนกประสงค์กาญจันาภิเษก 
    (ชัี�นล่ัาง) 

(แต่งกำ�ยสุุภ�พ ไม่นุ่งสุั�น และสุวัม
รอังเท้�ค่่จัริง)
1. ลังช่ี�อ ตรวิจัสอบัการสะกดช่ี�อ - 
   นามสกุลั
2. ฝึึกตั�งแถิ่วิ
3. ฝึึกท่าเฉพาะบุัคคลั
   - การย่น การเดิน
   - การถิ่วิายควิามเคารพ
   - การรับัปริญญาบััตร
   - การถ่ิ่อปริญญาบััตร
   - การเดินเข้าที�นั�ง
   - ฝึึกตามลัำาดับัขั�นตอนในพิธีุฯ

(บัณฑิิต มห�บัณฑิิต และดุษฎ่ี
บัณฑิิตต้อังสุวัมหน้�กำ�กำอัน�มัย

ระหว่ั�งกำ�รฝึึกำซ้้อัม)

1. บััณฑิิตทุกคณะฝึึกซ้้อมท่าเฉพาะ
    บุัคคลั
2. อาจัารย์ผูู้้ฝึึกซ้้อมสาธิุตแลัะ
    ฝึึกซ้้อมท่าเฉพาะบุัคคลัให้กับั
    บััณฑิิตจันสามารถิ่ปฏิิบััติได้
    ถูิ่กต้องตามที�กำาหนด จึังยุติ
3. นับัจัำานวินแลัะตรวิจัสอบั
    ช่ี�อบััณฑิิตแลัะสำารวิจับััณฑิิต
    ที�มีคุณลัักษณะพิเศึษ
4. ตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่ี�อ
    ไข้หวัิด เช่ี�อไวิรัสโคโรน่า 
    (COVID 19) หร่อโรคติดต่อ
    ทางระบับัหายใจัที�รุนแรง
5. ฝึึกซ้้อมโดยอ่านรายช่ี�อบััณฑิิต
    อย่างน้อย 2 รอบั แลัะให้ได้
    จัำานวินบััณฑิิตที�เข้ารับั
    พระราชีทานปริญญาบััตร
    อย่างน้อย 35 คนต่อนาที

หมายเหตุ      ผูู้้ประสานงานแจั้งยอดบััณฑิิตที�เข้ารับัการฝึึกซ้้อม ทางระบับัออนไลัน์ 

         ภายในเวิลัา 10.00 น. ของวิันที� 16 ธุันวิาคม 2565

QRCODE

QR CODE
แจ้้งยอดบััณฑิิต

 https://kku.world/c161265
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วัันซ้้อัมใหญ่ – วัันถ่ิ่�ยภ�พบัณฑิิต
วัันเสุ�ร์ท่� 17 ธัันวั�คม 2565 

(กำลุ่มเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร วัันท่� 19 ธัันวั�คม 2565)

วััน เวัล� เป็นต้นไป กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อัม ภ�รกิำจัฝ่ึ�ยฝึึกำซ้้อัม

วัันเสุ�ร์ท่� 17 ธัันวั�คม 2565

07.00 น.
07.30 - 08.00 น.
08.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.
12.00 น.

วัันซ้้อัมใหญ่
(แต่งกำ�ยสุุภ�พ สุวัมครุย และสุวัมรอังเท้�ค่่จัริง)
1. ตั�งแถิ่วิบันถิ่นนหน้าป้ายศูึนย์ประชุีมฯ
2. เดินแถิ่วิเข้าศูึนย์ประชุีมฯ
3. เริ�มการฝึึกซ้้อมใหญ่
   - ชีี�แจังขั�นตอนในพิธีุพระราชีทาน
     ปริญญาบััตร
   - ฝึึกซ้้อมการรับัพระราชีทานปริญญาบััตร
     เรียงตามลัำาดับัคณะ
   - ฝึึกกล่ัาวิคำาปฏิิญาณ (กล่ัาวินำาคำาปฏิิญาณ)
4. ร่วิมงานส่บัทอดปณิธุานฯ 
5. ฝึึกซ้้อมการเดินออกจัากศูึนย์ประชุีมฯ

ลำ�ดับคณะ
1. บััณฑิิตวิิทยาลััย (781)
2. วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (137)
3. วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น 
    (บััณฑิิตศึึกษา) (33)
4. คณะเกษตรศึาสตร์ (271)
5. คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ (415)
6. คณะศึึกษาศึาสตร์ (235)
7. คณะมนุษยศึาสตร์แลัะสังคมศึาสตร์ (469)
8. คณะแพทยศึาสตร์ (182)
9. คณะบัริหารธุุรกิจัแลัะการบััญชีี (384)
10. คณะสัตวิแพทยศึาสตร์ (64)
11. คณะสถิ่าปัตยกรรมศึาสตร์ (71)
12. คณะสาธุารณสุขศึาสตร์ (138)

1. ตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่ี�อไข้หวัิด 
    เช่ี�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) หร่อ
    โรคติดต่อทางระบับัหายใจัที�รุนแรง
2. แจ้ังจัำานวินบััณฑิิตที�เข้าฝึึกซ้้อม โดยบัันทึก
    ข้อมูลัช่ี�อ - นามสกุลั ของบััณฑิิตที�ขาดซ้้อม
    แลัะบััณฑิิตที�มีคุณลัักษณะพิเศึษ บััณฑิิตที�มี
    ยศึทางทหาร พร้อมแนบัคำากราบับัังคมทูลั 
    ส่งที�โต๊ะประสานงาน (ประตู N8)
3. ฝึึกซ้้อม โดยให้ผูู้้อ่านคำากราบับัังคมทูลั
    ให้ได้ไม่น้อยกว่ิา 35 คนต่อนาที
4. บัณฑิิตต้อังสุวัมหน้�กำ�กำอัน�มัย
    ตลอัดเวัล�ตลอัดกำ�รฝึึกำซ้้อัม 
5. ไม่อนุญาตให้บััณฑิิตลุักเข้า-ออกจัากที�นั�ง
    ระหว่ิางการฝึึกซ้้อมใหญ่
6. ปิดเคร่�องม่อส่�อสารทุกชีนิด
7. ให้จััดรายช่ี�อบััณฑิิตที�มีคุณลัักษณะพิเศึษ     
    แลัะ/หร่อไม่สามารถิ่นั�งในแถิ่วิได้หลัังบััณฑิิต
    คนสุดท้ายของคณะ แลัะให้มีอาจัารย์
    ดูแลัทั�งในวัินฝึึกซ้้อมแลัะวัินรับัจัริง
8. ปฏิิบััติเหม่อนวัินจัริงทุกประการ

หม�ยเหตุ  คณะแจ้ังจัำ�นวันบัณฑิิต 
 ณ โต๊ะประสุ�นง�น

วัันเสุ�ร์ท่� 17 ธัันวั�คม 2565
13.30 น. เป็นต้นไป

บัณฑิิตถ่ิ่�ยภ�พหม่่ต�มกำำ�หนดกำ�ร 
ณ สุถิ่�นท่�ท่�มห�วิัทย�ลัยกำำ�หนด
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วัันซ้้อัมใหญ่ – วัันถ่ิ่�ยภ�พบัณฑิิต
วัันอั�ทิตย์ท่� 18 ธัันวั�คม  2565 

(กำลุ่มเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร วัันท่� 20 ธัันวั�คม 2565)

วััน เวัล� เป็นต้นไป กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อัม ภ�รกิำจัฝ่ึ�ยฝึึกำซ้้อัม

วัันอั�ทิตย์ท่� 18 ธัันวั�คม 2565

07.00 น.
07.30 - 08.00 น.
08.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.
12.00 น.

วัันซ้้อัมใหญ่
(แต่งกำ�ยสุุภ�พ สุวัมครุย และสุวัมรอังเท้�ค่่จัริง)
1. ตั�งแถิ่วิบันถิ่นนหน้าป้ายศูึนย์ประชุีมฯ
2. เดินแถิ่วิเข้าศูึนย์ประชุีมฯ
3. เริ�มการฝึึกซ้้อมใหญ่
   - ชีี�แจังขั�นตอนในพิธีุพระราชีทาน
     ปริญญาบััตร
   - ฝึึกซ้้อมการรับัพระราชีทานปริญญาบััตร
     เรียงตามลัำาดับัคณะ
   - ฝึึกกล่ัาวิคำาปฏิิญาณ 
     (กล่ัาวินำาคำาปฏิิญาณ)
4. ร่วิมงานส่บัทอดปณิธุานฯ 
5. ฝึึกซ้้อมการเดินออกจัากศูึนย์ประชุีมฯ

ลำ�ดับคณะ
1. คณะวิิทยาศึาสตร์ (351)
2. คณะทันตแพทยศึาสตร์ (45)
3. คณะเทคโนโลัยี (106)
4. คณะเทคนิคการแพทย์ (109)
5. คณะเศึรษฐศึาสตร์ (138)
6. คณะศิึลัปกรรมศึาสตร์ (118)
7. วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น (ปริญญาตรี) 
   (183)
8. คณะนิติศึาสตร์ (317)
9. คณะเภสัชีศึาสตร์ (117)
10. วิิทยาลััยนานาชีาติ (104)
11. คณะสหวิิทยาการ (299)
12. วิิทยาลััยการคอมพิวิเตอร์ (252)
13. คณะพยาบัาลัศึาสตร์ (181)
14. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี ขอนแก่น 
     (148)
15. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี 
     นครราชีสีมา (117)
16. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี 
     สรรพสิทธิุประสงค์ (72)
17. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี สุรินทร์ 
     (102)
18. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี อุดรธุานี 
     (149)
19. วิิทยาลััยพยาบัาลับัรมราชีชีนนี  
     ศึรีมหาสารคาม (103)

1. ตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่ี�อไข้หวัิด 
    เช่ี�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) หร่อ
    โรคติดต่อทางระบับัหายใจัที�รุนแรง
2. แจ้ังจัำานวินบััณฑิิตที�เข้าฝึึกซ้้อม โดยบัันทึก
    ข้อมูลัช่ี�อ – นามสกุลั ของบััณฑิิตที�ขาดซ้้อม
    แลัะบััณฑิิตที�มีคุณลัักษณะพิเศึษ บััณฑิิตที�มี
    ยศึทางทหาร พร้อมแนบัคำากราบับัังคมทูลั 
    ส่งที�โต๊ะประสานงาน (ประตู N8)
3. ฝึึกซ้้อม โดยให้ผูู้้อ่านคำากราบับัังคมทูลั
    ให้ได้ไม่น้อยกว่ิา 35 คนต่อนาที
4. บัณฑิิตต้อังสุวัมหน้�กำ�กำอัน�มัย
    ตลอัดเวัล�ตลอัดกำ�รฝึึกำซ้้อัม 
5. ไม่อนุญาตให้บััณฑิิตลุักเข้า-ออกจัากที�นั�ง
    ระหว่ิางการฝึึกซ้้อมใหญ่
6. ปิดเคร่�องม่อส่�อสารทุกชีนิด
7. ให้จััดรายช่ี�อบััณฑิิตที�มีคุณลัักษณะพิเศึษ
   แลัะ/หร่อไม่สามารถิ่นั�งในแถิ่วิได้หลัังบััณฑิิต
    คนสุดท้ายของคณะ แลัะให้มีอาจัารย์
    ดูแลัทั�งในวัินฝึึกซ้้อมแลัะวัินรับัจัริง
8. ปฏิิบััติเหม่อนวัินจัริงทุกประการ

หม�ยเหตุ  คณะแจ้ังจัำ�นวันบัณฑิิต 
 ณ โต๊ะประสุ�นง�น

วัันอั�ทิตย์ท่� 18 ธัันวั�คม 2565
13.30 น. เป็นต้นไป

บัณฑิิตถิ่่�ยภ�พหม่่ต�มกำำ�หนดกำ�ร 
ณ สุถิ่�นท่�ท่�มห�วัิทย�ลัยกำำ�หนด
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วัันรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร วัันจัันทร์ท่� 19 ธัันวั�คม 2565 และ
วัันอัังค�รท่� 20 ธัันวั�คม 2565

วััน เวัล� เป็นต้นไป กิำจักำรรม
วัันจัันทร์ท่� 19 ธัันวั�คม 2565

และ
วัันอัังค�รท่� 20 ธัันวั�คม 2565

-  เวิลัา 06.30 น. ตั�งแถิ่วิบัริเวิณถิ่นนหน้าศูึนย์ประชุีมฯ ด้านถิ่นนสีฐาน
-  เวิลัา 07.30 น. เคล่ั�อนขบัวินเข้าสู่บัริเวิณพิธีุฯ
-  เวิลัาประมาณ 09.00 น. เริ�มพิธีุพระราชีทานปริญญาบััตร 
-  เวิลัาประมาณ 12.00 น. เสร็จัพิธีุฯ บััณฑิิตเดินแถิ่วิออกจัากศูึนย์ประชุีมฯ 
   4 แถิ่วิ ผู่้านลัานธุงอย่างเป็นระเบีัยบั เดินผู่้านป้ายศูึนย์ประชุีม ฯ 
   ไปตามถิ่นนทางคณะนิติศึาสตร์ แลัะถิ่นนทางหอศิึลัปวัิฒนธุรรม

กำ�รคัดกำรอังบัณฑิิตก่ำอันเข้้�บริเวัณพิธ่ัโดยคณะกำรรมกำ�รดำ�เนินกำ�รด้�นปฐมพย�บ�ล 
(จุัดคัดกำรอังเริ�มปฏิิบัติง�น 05.00 น.)
        ตรวัจัคัดกำรอังบัณฑิิตก่ำอันเข้้�บริเวัณพิธ่ั โดยตั�งจุัดคัดกำรอังจัำ�นวัน 2 จุัด คือั 
        1. ถิ่นนฝ่ึ�งหอัศิุลปวััฒนธัรรม 
        2. ถิ่นนฝ่ึ�งคณะนิติศุ�สุตร์
อั�จั�รย์ฝ่ึ�ยฝึึกำซ้้อัมบัณฑิิต

-  ข้อัควั�มกำรุณ�นัดบัณฑิิตหลังเวัล�ท่�จุัดคัดกำรอังเริ�มปฏิิบัติง�น
-  ตรวัจัสุอับว่ั�บัณฑิิตทุกำคนได้รับกำ�รตรวัจัคัดกำรอังผู้่้สุงสัุยจัะติดเชื�อัไข้้หวััด เชื�อัไวัรัสุโคโรน่� (COVID 19) 
   หรือัโรคติดต่อัท�งระบบห�ยใจัท่�รุนแรงเร่ยบร้อัยแล้วั
-  ตรวิจัสอบัควิามเรียบัร้อยในการแต่งกายของบััณฑิิต ทรงผู้ม สีผู้ม
-  ตรวิจัสอบัจัำานวินบััณฑิิต ช่ี�อ – นามสกุลั ของผูู้้ไม่มา (ระหว่ิางการตั�งแถิ่วิ)
-  แจ้ังจัำานวินบััณฑิิต ช่ี�อ – นามสกุลั ของผูู้้ไม่มารายงานตัวิ (ก่อนที�บััณฑิิตคนแรกของกลุ่ัมเริ�มเดิน)
-  อาจัารย์ฝ่ึายฝึึกซ้้อมนั�งประจัำาที�ตามที�กำาหนดไว้ิ
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กำ�รจััดแถิ่วัและกำ�รเดินแถิ่วัเข้้�สุ่่ท่�นั�ง 
วัันท่� 19 ธัันวั�คม 2565

บันไดข้ึ�น บันไดลงเวัท่

บันได บันได

1 2 3 4

  - บััณฑิิตวิิทยาลััย (1-781)
  - วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (1-137)  
  - วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น (บััณฑิิตศึึกษา) 
    (1-33)   
  - คณะเกษตรศึาสตร์ (1-149=149)  

ก = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ)

  - คณะเกษตรศึาสตร์ 
    (150-271=122)
  - คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ (1-415)

  -  คณะศึึกษาศึาสตร์ (1-235)
  -  คณะมนุษยศึาสตร์ (1-469)
  -  คณะแพทยศึาสตร์ (1-182)
  -  คณะบัริหารธุุรกิจัแลัะการบััญชีี 
     (1-214=214)

 

ค = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ)

1 2 3 4

  -  คณะบัริหารธุุรกิจัแลัะการบััญชีี 
     (215-384=170)
  - คณะสัตวิแพทยศึาสตร์ (1-64)
  - คณะสถิ่าปัตยกรรมศึาสตร์ 
    (1-71)
  - คณะสาธุารณสุขศึาสตร์ (1-138)

1   2   3   4   5   6   7   8
  บัณ

ฑิตวิทยาลัย (1-781)
  วิทยาลัยบัณ

ฑิตศึกษา
  การจัดการ (1-137)

ข = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ) ง = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ)

1   2   3   4   5   6   7   8
  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่�น 
  (บัณ

ฑิตศึกษา) (1-33)
  คณ

ะเกษตรศึาสตร์ (1-271)
  คณ

ะวิศึวิกรรมศึาสตร์ (1-415) 1 
  2

   
3 

  4
   

5 
  6

   
7 

  8
  ค

ณ
ะศึ

กษ
าศึ

าส
ตร์

 (1
-2

35
)

  ค
ณ

ะม
นุษ

ยศึ
าส

ตร์
ฯ 

(1
-4

69
)

  ค
ณ

ะแ
พท

ยศึ
าส

ตร์
 (1

-1
82

)

1 
  2

   
3 

  4
   

5 
  6

   
7 

  8
  ค

ณ
ะบั

ริห
าร

ธุร
กิจั

แลั
ะก

าร
บัญ

ชี 
  (

1-
38

4)
  ค

ณ
ะสั

ตวิ
แพ

ทย
ศึา

สต
ร์ 

(1
-6

4)
  ค

ณ
ะส

ถิ่า
ปัต

ยก
รร

มศึ
าส

ตร์
 

  (
1-

71
)

  ค
ณ

ะส
าธุ

าร
ณ

สุข
ศึา

สต
ร์ 

  (
1-

13
8)
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บันไดข้ึ�น บันไดลงเวัท่

บันได บันได

กำ�รเดินอัอักำจั�กำศุ่นย์ประชุมหลังเสุร็จัพิธ่ัพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 19 ธัันวั�คม 2565

  - บััณฑิิตวิิทยาลััย (1-781)
  - วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (1-137)
  - วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น
    (บััณฑิิตศึึกษา) (1-33)
  - คณะเกษตรศึาสตร์ (1-149=149)

  - คณะเกษตรศึาสตร์ 
    (150-271=122)
  - คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ (1-415)

  - คณะศึึกษาศึาสตร์ (1-235)
  - คณะมนุษยศึาสตร์ฯ (1-469)
  - คณะแพทยศึาสตร์ (1-182)
  - คณะบัริหารธุุรกิจัแลัะการบััญชีี 

    (1-214=214) 

  -  คณะบัริหารธุุรกิจัแลัะการบััญชีี 
     (215-384=170)
  - คณะสัตวิแพทยศึาสตร์ (1-64)
  - คณะสถิ่าปัตยกรรมศึาสตร์ 
    (1-71)
  - คณะสาธุารณสุขศึาสตร์ (1-138)

ก = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ) ค = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ)

ข = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ) ง = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ)

บัันไดซ้้าย บัันไดกลัาง บัันไดขวิา

ลัานธุง

        คณะนิติศึาสตร์     ถิ่นน         หอศิึลัปวัิฒนธุรรม
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กำ�รจััดแถิ่วัและกำ�รเดินแถิ่วัเข้้�สุ่่ท่�นั�ง 
วัันท่� 20 ธัันวั�คม 2565

บันไดข้ึ�น บันไดลงเวัท่

บันได บันได

1 2 3 4

  - คณะวิิทยาศึาสตร์ (1-351)
  - คณะทันตแพทยศึาสตร์ (1-45)
  - คณะเทคโนโลัยี (1-106)
  - คณะเทคนิคการแพทย์ (1-109)
  - คณะเศึรษฐศึาสตร์ (1-138)
  - คณะศิึลัปกรรมศึาสตร์ (1-118)
  - วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น (ป.ตรี) (1-183)
  - คณะนิติศึาสตร์ (1-50=50)

ก = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ)

  - คณะนิติศึาสตร์ (51-317=267)
  - คณะเภสัชีศึาสตร์ (1-117)

  - วิิทยาลััยนานาชีาติ (1-104)
  - คณะสหวิิทยาการ (1-299)
  - วิิทยาลััยการคอมพิวิเตอร์ (1-252)
  - คณะพยาบัาลัศึาสตร์ (1-181)
  - วิพบั.ขอนแก่น (1-148)
  - วิพบั.นครราชีสีมา (1-116)

 

ค = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ)

1 2 3 4

  - วิพบั.นครราชีสีมา (117=1)
  - วิพบั.สรรพสิทธิุ�ประสงค์ (1-72)
  - วิพบั.สุรินทร์ (1-102)
  - วิพบั.อุดรธุานี (1-149)
  - วิพบั.ศึรีมหาสารคาม (1-103)

1   2   3   4   5   6   7   8
  คณ

ะวิทยาศึาสตร์ (1-351)
  คณ

ะทันตแพทยศึาสตร์ (1-45)
  คณ

ะเทคโนโลัยี (1-106)
  คณ

ะเทคนิคการแพทย์ (1-109)
  คณ

ะเศึรษฐศึาสตร์ (1-138)

ข = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ) ง = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ)

1   2   3   4   5   6   7   8
  คณ

ะศึลัปกรรมศึาสตร์ (1-118)
  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่�น
  (ป.ตรี) (1-183)
  คณ

ะนิติศึาสตร์ (1-317)
  คณ

ะเภสัชีศึาสตร์ (1-117)

1 
  2

   
3 

  4
   

5 
  6

   
7 

  8
  วิ

ทย
าลั

ยน
าน

าชี
าติ

 (1
-1

04
)

  ค
ณ

ะส
หวิ

ทย
าก

าร
 (1

-2
99

)
  วิ

ทย
าลั

ยก
าร

คอ
มพิ

วิเ
ตอ

ร์
  (

1-
25

2)
  ค

ณ
ะพ

ยา
บัา

ลัศึ
าส

ตร์
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บันไดข้ึ�น บันไดลงเวัท่

บันได บันได

กำ�รเดินอัอักำจั�กำศุ่นย์ประชุมหลังเสุร็จัพิธ่ัพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 20 ธัันวั�คม 2565

  - คณะวิิทยาศึาสตร์ (1-351)
  - คณะทันตแพทยศึาสตร์ (1-45)
  - คณะเทคโนโลัยี (1-106)
  - คณะเทคนิคการแพทย์ (1-109)
  - คณะเศึรษฐศึาสตร์ (1-138)
  - คณะศิึลัปกรรมศึาสตร์ (1-118)
  - วิิทยาลััยการปกครองท้องถิิ่�น (ป.ตรี) (1-183)
  - คณะนิติศึาสตร์ (1-50=50)

  - คณะนิติศึาสตร์ (51-317=267)
  - คณะเภสัชีศึาสตร์ (1-117)

  - วิิทยาลััยนานาชีาติ (1-104)
  - คณะสหวิิทยาการ (1-299)
  - วิิทยาลััยการคอมพิวิเตอร์ (1-252)
  - คณะพยาบัาลัศึาสตร์ (1-181)
  - วิพบั.ขอนแก่น (1-148)

  - วิพบั.นครราชีสีมา (1-116)

  - วิพบั.นครราชีสีมา (117=1)
  - วิพบั.สรรพสิทธิุประสงค์ (1-72)
  - วิพบั.สุรินทร์ (1-102)
  - วิพบั.อุดรธุานี (1-149)
  - วิพบั.ศึรีมหาสารคาม (1-103)

ก = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ) ค = 1,100 ที�นั�ง (22 แถิ่วิ ๆ ลัะ 50 ตัวิ)

ข = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ) ง = 560 ที�นั�ง (14 แถิ่วิ ๆ ลัะ 40 ตัวิ)

บัันไดซ้้าย บัันไดกลัาง บัันไดขวิา

ลัานธุง

        คณะนิติศึาสตร์     ถิ่นน         หอศิึลัปวัิฒนธุรรม
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บันได บันได

ผู้ังกำ�รเดินข้ึ�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร  และจัุดถิ่วั�ยควั�มเค�รพ

ท่�ประทับ

บัันไดขึ�น บัันไดลัง

  ให้ชีำาเลั่องขวิาก่อนถิ่อย แลั้วิส่บัเท้าขวิา ผูู้้หญิงถิ่อย 5 ก้าวิ ผูู้้ชีายถิ่อย 

  4 ก้าวิ ถิ่วิายควิามเคารพ แลั้วิหมุนขวิาแลัะเดินลังจัากเวิที

*

+ +4

เดินรักษาระยะห่างประมาณ 1 ม.

2

45 องศึา

45 องศึา

60 ซ้.ม.

1.40 เมตร

30 ซ้.ม.

1 เมตร

70 ซ้
.ม.

3
+ จัุดถิ่วิายควิามเคารพ

* จุดที่คนแรกของคณะยืนรอ
เข้าสู่ที�นั�งตามที�กำาหนดไวิ้ ก่อนนั�งให้ถิ่วิายควิามเคารพ

ก

+1

(เม่�อลัุกจัากที�นั�งก่อนเข้ารับัพระราชีทานปริญญาบััตร)

ค

+1

(เม่�อลัุกจัากที�นั�งก่อนเข้ารับัพระราชีทานปริญญาบััตร)

ข

+1

ง

+1
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บันได บันได

ผู้ังกำ�รเดินลงเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร  และจัุดถิ่วั�ยควั�มเค�รพ

ท่�ประทับ

บัันไดขึ�น บัันไดลัง

*

+4

เดินรักษาระยะห่างประมาณ 1 ม.

3
+ จัุดถิ่วิายควิามเคารพ ค่อจัุดที� 4 แลัะ 5

ก

+5

ค

+5

ข

+5

ง

+5
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ค่่มือักำ�รด่แลรักำษ�ชุดครุย

ชุุดครุุยตามปรุะกาศมหาวิิทยาลััยขอนแก่น ฉบัับัท่� 637/2560 เรุ่�อง ครุุยวิิทยฐานะ เข็มวิิทยฐานะ             
แลัะครุุยปรุะจ้ำาตำาแหน่งของมหาวิิทยาลััยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เร่่มใช้้ในปีี 2560 ท่ีปีลายชุ้ดท้�งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอย่� เพ่ืื่อใช้้ในการบ้นทึกข้อม่ลของบ้ณฑ่ิต            
ท่ีจะเข้าร้บพื่ระราช้ทานปีร่ญญาบ้ตร

วิัธ่ัด่แลรักำษ�ชุดครุย

1. ห้�มนำาไปซั้กเพราะจัะทำาให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้ีแปรงสีฟัันชุีบันำ�าสบู่ัแล้ัวิถูิ่ในส่วินที�สกปรก เช่ีน 
บัริเวิณคอด้านใน แล้ัวิผึู้�งให้แห้ง

2. ห้�มร่ดตรงแถิ่บัทองโดยตรง เพราะจัะทำาให้แถิ่บัทองลัะลัายได้ 
3. ควิรเก็บัให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซี้ดจัาง ไม่สวิยงาม
4. เม่�อได้รับัชุีดครุยแล้ัวิ ควิรนำาชุีดครุยออกจัากถุิ่งพลัาสติก แลัะใส่ไว้ิในถุิ่งคลุัมหร่อแขวินชุีดครุยไว้ิ 

บัริเวิณที�เป็นรอยพับัจัะได้คลัายตัวิ

ข้้อัควัรระวััง

1. บัริเวิณปลัายชุีดครุยทั�งสองข้างมีการบัรรจุั RFID CARD ไม่ควิรนำาไปซั้ก เพราะจัะทำาให้ RFID CARD   
เสียหายได้

2. ห้ามพับั หัก หร่องอ บัริเวิณปลัายชุีดครุยทั�งสองข้าง ซึ้�งมี RFID CARD บัรรจุัอยู ่เพราะจัะทำาให้ RFID 
CARD ไม่สามารถิ่อ่านข้อมูลัของบััณฑิิตได้

คู่มือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย

ชุดครุยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 637/2560 เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ             
และครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เริ่มใช้ในปี 2560 ที่ปลายชุดทั้งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของบัณฑิต            
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีดูแลรักษาชุดครุย

1. ห้ามน�าไปซักเพราะจะท�าให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถูในส่วนที่สกปรก เช่น 
บริเวณคอด้านใน แล้วผึ่งให้แห้ง

2. ห้ามรีดตรงแถบทองโดยตรง เพราะจะท�าให้แถบทองละลายได้ 

3. ควรเก็บให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซีดจาง ไม่สวยงาม

4. เมื่อได้รับชุดครุยแล้ว ควรน�าชุดครุยออกจากถุงพลาสติก และใส่ไว้ในถุงคลุมหรือแขวนชุดครุยไว้      
บริเวณที่เป็นรอยพับจะได้คลายตัว

ข้อควรระวัง

1. บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้างมีการบรรจุ RFID CARD ไม่ควรน�าไปซัก เพราะจะท�าให้ RFID CARD   
เสียหายได้

2. ห้ามพับ หัก หรืองอ บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้าง ซึ่งมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพราะจะท�าให้ RFID 
CARD ไม่สามารถอ่านข้อมูลของบัณฑิตได้

คู่มือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย

ชุดครุยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 637/2560 เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เริ่มใช้ในปี 2560 ที่ปลายชุดทั้งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของบัณฑิต  
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีดูแลรักษาชุดครุย

1. ไม่ควรน�าไปซักเพราะจะท�าให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถูในส่วนที่สกปรก
เช่น บริเวณคอด้านใน แล้วผึ่งให้แห้ง

2. ห้ามรีดตรงแถบทองโดยตรง เพราะจะท�าให้แถบทองละลายได้

3. ควรเก็บให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซีดจาง ไม่สวยงาม

4. เมื่อได้รับชุดครุยแล้ว ควรน�าชุดครุยออกจากถุงพลาสติก และใส่ไว้ในถุงคลุมหรือแขวนชุดครุยไว้
บริเวณที่เป็นรอยพับจะได้คลายตัว

ข้อควรระวัง

1. บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้างมีการบรรจุ RFID CARD ไม่ควรน�าไปซัก เพราะจะท�าให้ RFID CARD
เสียหายได้

2. ห้ามพับ หัก หรืองอ บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้าง ซึ่งมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพราะจะท�าให้ RFID
CARD ไม่สามารถอ่านข้อมูลของบัณฑิตได้

RFID RFID

คู่มือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย

ชุดครุยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 637/2560 เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เริ่มใช้ในปี 2560 ที่ปลายชุดทั้งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล ของบัณฑิต 
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีดูแลรักษาชุดครุย

1. การซัก - ไม่ควรน�าไปซักเพราะจะท�าให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถู 
ในส่วนที่สกปรก เช่น บริเวณคอด้านใน แล้วผึ่งให้แห้ง

2. ห้ามรีด ตรงแถบทองโดยตรง จะท�าให้แถบทองละลายได้ 

3. ควรเก็บให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซีดจาง ไม่สวยงาม

4. เมื่อได้รับชุดครุยแล้ว ควรน�าชุดครุยออกจากถุงพลาสติก และใส่ไว้ในถุงคลุมหรือแขวนชุดครุยไว้      
บริเวณที่เป็นรอยพับจะได้คลายตัว

ข้อควรระวัง

1. บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้างมีการบรรจุ RFID CARD ไม่ควรน�าไปซัก เพราะจะท�าให้ RFID CARD   
เสียหายได้

2. ห้ามพับ หัก หรืองอ บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้าง ซึ่งมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพราะจะท�าให้ RFID 
CARDไม่สามารถอ่านข้อมูลของบัณฑิตได้

R
F
I
D

RFID CARDRFID CARD

15

15

RFID RFID

17
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คำ�ช่�แจังกำ�รเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

 บัณฑิิตจัะต้อังปฏิิบัติ ดังต่อัไปน่�
1. บััณฑิิตแต่ลัะคณะจัะเดินเข้ารับัพระราชีทานปริญญาบััตรเป็นรายคณะตามลัำาดับั บััณฑิิตหัวิแถิ่วิจัะเป็นผูู้้ 

ให้สัญญาณการลุักขึ�นย่น ให้บััณฑิิตในแต่ลัะแถิ่วิย่นขึ�นพร้อมกัน แลั้วิถิ่วิายควิามเคารพ (จัุดที� 1) จัากนั�น  
จัึงเดินแถิ่วิเพ่�อเข้ารับัพระราชีทานปริญญาบััตรตามแผู้นผู้ังที�แสดงในเอกสาร

2. เม่�อขึ�นบันเวิทีแลั้วิ เวิ้นระยะตามที�กำาหนดไวิ้ สำารวิม
3. การถิ่วิายควิามเคารพขณะที�อยู่บันเวิที ให้กระทำาที� 2 ตำาแหน่ง ค่อ จัุดที� 2 แลัะ 4 
4. เม่�อลังจัากเวิทีแลั้วิให้เดินเข้าที�นั�งตามแผู้นผู้ัง แลัะถิ่วิายควิามเคารพก่อนนั�ง 1 ครั�ง (จัุดที� 5)
 
จัุดท่�บัณฑิิตต้อังให้ควั�มสุำ�คัญเป็นพิเศุษ  ค่อ

จัุดท่� 3 

 - ต้องก้าวิเท้าขวิาให้ถิ่ึงจัุดโดยเหยียบับันเคร่�องหมาย แลั้วิก้าวิเท้าซ้้ายชีิด
 - เท้าชีิด ย่�นม่อขวิารับัใบัปริญญาให้ถิ่ึง จัับัปริญญาบััตรแลั้วิชีักม่อกลัับั ถิ่่อปริญญาบััตรแนบัอก ตามองที� 

 ปริญญาบััตรเท่านั�น แลั้วิชีำาเลั่องขวิาก่อนส่บัเท้าขวิา เพ่�อถิ่อย
 - ก้าวิถิ่อยหลัังให้ก้าวิอย่างรวิดเร็วิ ระวิังโดนเพ่�อนชีนลั้ม

จัุดท่� 4 

 - อย่าลั่มถิ่วิายควิามเคารพก่อนหันออกทางขวิา 

จัุดท่� 5 

 -  เม่�อถิ่ึงที�นั�ง ก่อนนั�งอย่าลั่มถิ่วิายควิามเคารพ

แบบม�ตรฐ�นในกำ�รถิ่วั�ยควั�มเค�รพ
สุำ�หรับบัณฑิิตช�ย เร่ยกำวั่� กำ�รโค้งคำ�นับ

1. หยุดนิ�งย่นตรง
2. ใชี้ส่วินบันของร่างกายตั�งแต่เอวิโค้งไปข้างหน้า ม่อแนบัชีิด ติดลัำาตัวิ โดยไม่เกร็งแขน ค้อมศึีรษะลังเลั็กน้อย 

สง่างามแต่รวิดเร็วิ
3. ค่นลัำาตัวิให้ตั�งตรง

แบบม�ตรฐ�นในกำ�รถิ่วั�ยควั�มเค�รพ สุำ�หรับบัณฑิิตหญิงเร่ยกำวั่� ถิ่อันสุ�ยบัวั

1. หยุดนิ�งย่นตรง
2. เท้าขวิาเป็นหลััก ชีักเท้าซ้้ายไปข้างหลััง พร้อม ๆ กับัการย่อตัวิลัง แลัะค้อมศึีรษะลังเลั็กน้อย
3. ม่อทั�งสองวิางประสานบันหัวิเข่าขวิา โดยหงายม่อซ้้ายแลัะคว่ิำาม่อขวิาทับัม่อซ้้าย
4. ใชี้เท้าขวิาหน้าที�งออยู่ดันตัวิขึ�นตรง พร้อมกับัดึงเท้าซ้้ายกลัับัมาย่นเสมอกัน ม่อสองข้างแนบัลัำาตัวิ
5. ให้ระวิังเท้าเหยียบัชีายครุย แลั้วิทำาให้สะดุด เวิลัาลัุกขึ�น จัึงไม่ให้สวิมรองเท้าส้นแหลัมแลัะสูงมาก
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แบบม�ตรฐ�นกำ�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (ไม่ต้อังเอั�ง�น)

ไม่ต้อังเอั�ง�นในกำ�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (โปรดด่ภ�พประกำอับคำ�อัธัิบ�ย ไม่ต้อังกำระดกำข้้อัมือั)

1. ณ จัุดที� 3 เท้าชีิด เหยียบัที�เคร่�องหมาย (ต้องเข้าให้ถิ่ึงจัุดเคร่�องหมาย) ย่นตรง ชีักข้อศึอกขวิาขึ�นแลั้วิ ย่�นแขน
ขวิาออกไปข้างหน้าเหยียดม่อขวิาตรงระดับัปกปริญญาบััตร ให้ข้อศึอกเป็นจัุดสำาหรับัปรับั ระยะสั�น - ยาวิ ของ
แต่ลัะบัุคคลั ที�สำาคัญต้องให้ข้อม่อถิ่ึงแลัะอยู่ระดับัเดียวิกันกับัปริญญาบััตร สายตามองที�ปริญญาบััตรเท่านั�น

2. ฝึ่าม่อขวิานิ�วิชีี� - กลัาง - นาง - ก้อย ชีิดติดกัน หัวิแม่ม่อห่างออกเลั็กน้อย
3. จัับัปริญญาบััตร โดยนิ�วิหัวิแม่ม่ออยู่ด้านบัน อีก 4 นิ�วิ อยู่ด้านลั่างแลัะจัับัปริญญาบััตรเต็มครึ�งลั่างด้านขวิา
4. เม่�อม่อจัับัปริญญาบััตรแลั้วิ ดึงม่อกลัับัพร้อมกับัม้วินข้อม่อเข้าแนบัอก โดยให้หัวิแม่ม่ออยู่ด ้านบัน                          

ของปกปริญญาบััตร
5. การถ่ิ่อปริญญาบััตรให้แนบัอกด้านขวิาในลัักษณะถิ่นัดม่อ ห้ามลัดตำ�าลังในขณะเดินกลัับัที�นั�ง ตัวิปริญญาบััตร  

ที�แนบัอกควิรอยู่ในลัักษณะค่อนข้างตั�งตรง

แบบม�ตรฐ�นก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (ไม่ต้องเอ�ง�น)

นิ้วทั้ง	๔	เรียงชิด	
ติดกัน	นิ้วหัวแม่มือ	
ห่างออกเล็กน้อย

ไม่ต้องเอ�ง�นในก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (โปรดดูภ�พประกอบคำ�อธิบ�ย ไม่ต้องกระดกข้อมือ)

1.	 ณ	จุดที่	4	เท้าชิด	เหยียบที่เครื่องหมาย	(ต้องเข้าให้ถึงจุดเครื่องหมาย)	ยืนตรง	ชักข้อศอกขวาขึ้นแล้ว	ยื่นแขน
ขวาออกไปข้างหน้าเหยียดมือขวาตรงระดับปกปริญญาบัตร	ให้ข้อศอกเป็นจุดสำาหรับปรับ	ระยะสั้น	-	ยาว	ของ
แต่ละบุคคล	ที่สำาคัญต้องให้ข้อมือถึงและอยู่ระดับเดียวกันกับปริญญาบัตร	สายตามองที่ปริญญาบัตรเท่านั้น

2.	 ฝ่ามือขวานิ้วชี้	-	กลาง	-	นาง	-	ก้อย	ชิดติดกัน	หัวแม่มือห่างออกเล็กน้อย
3.	 จับปริญญาบัตร	โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน	อีก	4	นิ้ว	อยู่ด้านล่างและจับปริญญาบัตรเต็มครึ่งล่างด้านขวา
4.	 เมื่อมือจับปริญญาบัตรแล้ว	 ดึงมือกลับพร้อมกับม้วนข้อมือเข้าแนบอก	 โดยให้หัวแม่มืออยู่ด ้านบน																										

ของปกปริญญาบัตร
5.	 การถือปริญญาบัตรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ	 ห้ามลดตำ่าลงในขณะเดินกลับท่ีน่ัง	 ตัวปริญญาบัตร	

ที่แนบอกควรอย่ใูนลักษณะค่อนข้างตั้งตรง

ที่ประทับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

ซกัมอืกลบั	ม้วนข้อมอื	
ถอืปริญญาบตัรแนบอก

มอืจบัปรญิญาบตัรแล้ว

มือขวาเหยียดตรงระดับ	
สันปกปริญญาบัตร

สันปกปริญญาบัตร

20
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แบบม�ตรฐ�นในกำ�รเดินเมื�อัถิ่ือัปริญญ�บัตร

กำ�รยืน กำ�รเดิน กำ�รนั�ง หน้�ท่�ประทับ

1. ปริญญาบััตรแนบัอกด้านขวิา ตราสถิ่าบัันฯ บันปกปริญญาบััตรจัะอยู่ด้านหน้า ม่อที�ถิ่่อปริญญาบััตร มีเฉพาะ      
หัวิแม่ม่อเท่านั�นที�อยู่ด้านหน้าปกปริญญาบััตร นิ�วิที�เหลั่ออยู่ด้านหลัังปกปริญญาบััตร แลัะถ่ิ่อ ในลัักษณะ              
ที�ไม่เกร็ง

2. เดินอย่างสำารวิมจันถึิ่งที่�นั�ง โดยห้ามลัดปริญญาบััตรตำ�าลังกวิ่าระดับัอก เม่�อถึิ่งที�นั�งให้ถิ่วิายควิามเคารพแลั้วิ        
นั�งอย่างสำารวิมจันสิ�นสุดพิธีุฯ

บััณฑิิตต้องสำารวิมแลัะระมัดระวัิงอากัปกิริยาของตนตลัอดเวิลัาที�อยู่หน้าที�ประทับัแลัะฝึึกการย่น การเดิน การนั�ง
ของตนให้ถิู่กวิิธุี ดังนี�
กำ�รยืนต่อัหน้�ท่�ประทับ ให้ย่นตรง ขาชีิด ปลัายเท้าห่างกันเลั็กน้อย แขนแลัะม่อทั�งสองข้าง แนบัลัำาตัวิ
  สายตามองที�ปริญญาบััตรเท่านั�น
กำ�รเดินต่อัหน้�ท่�ประทับ  ให้เดินอย่างสำารวิม  หลัังตรง แขนแนบัลัำาตัวิไม่โยกศึีรษะ ชี่วิงก้าวิไม่ยาวิ
 หร่อสั�นเกินควิร
กำ�รนั�งต่อัหน้�ท่�ประทับ  ให้นั�งด้วิยอาการสำารวิมแลัะสงบั ไม่ไขวิ่ห้าง ไม่ถิ่อดรองเท้า ไม่พัด ไม่เปิด
 ปริญญาบััตรหร่อสูจัิบััตรอ่าน

แบบม�ตรฐ�นในก�รเดินเมื่อถือปริญญ�บัตร

ก�รยืน ก�รเดิน ก�รนั่ง หน้�ที่ประทับ

1.	 ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา	ตราสถาบันฯ	บนปกปริญญาบัตรจะอยู่ด้านหน้า	มือที่ถือปริญญาบัตร	มีเฉพาะ						
หัวแม่มือเท่าน้ันที่อยู่ด้านหน้าปกปริญญาบัตร	 นิ้วท่ีเหลืออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร	 และถือ	 ในลักษณะ														
ที่ไม่เกร็ง

2.	 เดินอย่างสำารวมจนถึงท่ี่นั่ง	 โดยห้ามลดปริญญาบัตรตำ่าลงกว่าระดับอก	 เมื่อถึงท่ีนั่งให้ถวายความเคารพแล้ว								
นั่งอย่างสำารวมจนสิ้นสุดพิธีฯ

บัณฑิตต้องสำารวมและระมัดระวังอากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยู่หน้าที่ประทับและฝึกการยืน	 การเดิน	 การนั่ง
ของตนให้ถูกวิธี	ดังนี้
ก�รยืนต่อหน้�ที่ประทับ	 ให้ยืนตรง	ขาชิด	ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย	แขนและมือทั้งสองข้าง	แนบลำาตัว
		 สายตามองที่ปริญญาบัตรเท่านั้น
ก�รเดินต่อหน้�ที่ประทับ		 ให้เดินอย่างสำารวม		หลังตรง	แขนแนบลำาตัวไม่โยกศีรษะ	ช่วงก้าวไม่ยาว
	 หรือสั้นเกินควร
ก�รนั่งต่อหน้�ที่ประทับ		 ให้นั่งด้วยอาการสำารวมและสงบ	ไม่ไขว่ห้าง	ไม่ถอดรองเท้า	ไม่พัด	ไม่เปิด
	 ปริญญาบัตรหรือสูจิบัตรอ่าน

21
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ข้้อัควัรปฏิิบัติสุำ�หรับบัณฑิิต

ข้้อัห้�มสุำ�หรับบัณฑิิต

ข้้อัควัรระวัังเรื�อังกำ�รแต่งกำ�ย เพิ�มเติมเรื�อังดังต่อัไปน่�

1. ตรงต่อเวิลัาทั�งในวิันฝึึกซ้้อมแลัะวิันรับัพระราชีทานปริญญาบััตร
2. ขยันฝึึกซ้้อม ทั�งการฝึึกซ้้อมที�คณะต้นสังกัด ฝึึกซ้้อมรวิม แลัะฝึึกซ้้อมด้วิยตนเองหร่อในหมู่เพ่�อนบััณฑิิตด้วิยกัน
3. ศึึกษาระเบัียบั ขั�นตอน แลัะวิิธุีการเข้ารับัพระราชีทานปริญญาบััตร ให้เข้าใจัชีัดเจัน
4. สวิมรองเท้าที�จัะใชี้ในวิันพิธุีพระราชีทานปริญญาบััตรทุกครั�งที�เข้าฝึึกซ้้อม เพ่�อป้องกันปัญหารองเท้ากัด แลัะ 

ให้กรรมการฝึ่ายฝึึกซ้้อมได้ตรวิจัวิ่ารองเท้านั�นถิู่กต้องตามระเบัียบัหร่อไม่
5. บััณฑิิตควิรจััดการเร่�องที�พัก แลัะการเดินทางให้ผูู้้ปกครองแลัะญาติ ให้เรียบัร้อยก่อนวิันซ้้อมใหญ่แลัะวิันรับั

พระราชีทานปริญญาบััตร เน่�องจัากบััณฑิิตจัะไม่ได้รับัอนุญาตให้ออกจัากบัริเวิณพิธุีฯ
6. บััณฑิิตควิรนอนพักให้เพียงพอในค่นก่อนวิันรับัพระราชีทานปริญญาบััตร ไม่ควิรด่�มสุราแลัะสิ�งมึนเมาอ่�น ๆ
7. ในวิันพิธุีพระราชีทานปริญญาบััตร ก่อนเข้าพิธุีฯ บััณฑิิตไม่ควิรรับัประทานอาหารที�มีรสจััด หร่อที�เสี�ยง ต่อการ

ทำาให้ท้องเสีย ท้องผูู้ก หร่อปัสสาวิะบั่อย
8. ขณะนั�งในห้องพิธุีฯ บััณฑิิตควิรนั�งอย่างสำารวิม หลัังตรง ชีิดขาให้เรียบัร้อย ไม่ไขวิ่ห้าง ไม่ถิ่อดรองเท้า ควิรจััด

ชีายครุยให้เรียบัร้อยตลัอดเวิลัา เพ่�อป้องกันอุบััติเหตุที�อาจัทำาให้ครุยขาดได้
9. ขณะเข้ารับัพระราชีทานปริญญาบััตร หากรายชี่�อที�อ่านผู้ิดพลัาดหร่อไม่ตรงกับัลัำาดับัของตน ไม่ต้องชีะงักรอ 

ให้เดินเข้าไปรับัพระราชีทานปริญญาบััตรตามลัำาดับัเป็นปกติ
10. เม่�อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ�น เชี่น เสียหลััก ย่นเซ้ ส้นรองเท้าติดครุยขณะอยู่หน้าพระพักตร์ ให้บััณฑิิตตั�งสติ

ให้มั�นคงแลั้วิค่อย ๆ แก้ไขปัญหานั�นเอง
11. บััณฑิิตควิรแต่งหน้าแลัะผู้มแต่พองาม
12. หากบััณฑิิตมีควิามจัำาเป็นที�ต้องได้รับัควิามชี่วิยเหลั่อในห้องพิธุีฯ ให้ยกม่อขวิาเพ่�ออาจัารย์ผูู้้ควิบัคุมแถิ่วิจัะได้ 

ให้ควิามชี่วิยเหลั่อ
13. บััณฑิิตควิรรับัประทานอาหารให้เรียบัร้อยก่อนถิ่ึงเวิลัาตั�งแถิ่วิ

1. ห้�ม ข้�ดกำ�รฝึึกำซ้้อัม ทั�งกำ�รซ้้อัมย่อัยท่�คณะ และกำ�รซ้้อัมใหญ่ท่�ศุ่นย์ประชุมอัเนกำประสุงค์กำ�ญจัน�ภิเษกำ 
บัณฑิิตต้อังเซ้็นชื�อัร�ยง�นตัวัไวั้เป็นหลักำฐ�น บัณฑิิตท่�ข้�ดกำ�รฝึึกำซ้้อัม คณะกำรรมกำ�รจัะพิจั�รณ�         
ตัดสุิทธัิ์ กำ�รเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

2. ห้�ม นำ�สุิ�งข้อังต่�ง ๆ  เข้้�ในศุ่นย์ประชุมอัเนกำประสุงค์กำ�ญจัน�ภิเษกำในวัันพิธั่พระร�ชท�นปริญญ�บัตร 
โดยเด็ดข้�ด ยกำเวั้นธันบัตรจัำ�นวันเล็กำน้อัย ในห้อังพิธั่ฯ ม่พย�บ�ลด่แล

1. ใชี้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ปลัายไม่แหลัม ส้นไม่แหลัม ห้ามใชี้รองเท้าหนังกลัับั หนังแก้วิ แลัะกำามะหยี�                  
รองเท้าห้ามมีกันสึก หร่อเก่อกม้าที�เป็นโลัหะ

2. ห้ามบััณฑิิตทำาสีผู้ม แลัะให้ทำาผู้มทรงสุภาพ หากผู้มยาวิให้เกลั้าหร่อเก็บัผู้มให้เรียบัร้อย อนุญาตให้ติดได ้         
เฉพาะกิ๊บัเสียบัผู้มสีดำาเท่านั�น ไม่ติดขนตาปลัอม ไม่ใส่ต่างหู

3. บััณฑิิตหญิงไม่สวิมเส่�อรัดรูป แลัะควิรสวิมเส่�อซ้ับัใน เน่�องจัากอากาศึในห้องพิธุีฯ เย็นมาก
4. เพ่�อไม่ให้เข็มขัดของบััณฑิิตหญิงเลั่�อนจัากขอบักระโปรง ให้ทำาตัวิหนอนที�ขอบักระโปรง  ห้ามใชี้คลัิป
 ที�เป็นโลัหะหนีบั เพราะเคร่�องตรวิจัวิัตถิุ่จัะมีเสียงดังทำาให้การเดินเข้าห้องพิธุีฯ ลั่าชี้า
5. บััณฑิิตทุกคนให้ตัดเลั็บัม่อสั�น แลัะไม่ทำาสีเลั็บั
6. บััณฑิิตชีายตัดผู้มแลัะโกนหนวิดเคราให้เรียบัร้อย
7. ห้ามสวิมเคร่�องประดับัทุกชีนิด



18 27
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ตัวอย่�งก�รแต่งก�ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่เข้�รับ

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ในกรณีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นข้�ร�ชก�รให้ใส่ชุดปกติข�วต�มหน่วยง�นที่สังกัด
และให้สวมชุดครุยทับ

ระดบัปรญิญ�ตร ีปรญิญ�โท 

และปริญญ�เอก

(สำ�หรับบุคคลทั่วไปช�ย)

ระดบัปรญิญ�ตร ีปรญิญ�โท 

และปริญญ�เอก

(สำ�หรับบุคคลทั่วไปหญิง)

32

ข้อห้าม

จุดรวมบัณฑิต
บริเวณลานการแสดงหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีห้องสุขา 50 กว่าห้องไว้บริการ

1. ห�มจอดรถยนต รถจักรย�นยนต ริมถนนมะลิวัลย ท้ังสองฝ งถนน ต้ังแต ส่ีแยกไฟแดง                                                                                                                        

ถนนมะลิวัลยตัดกับถนนท�งหลวงชนบท ถึงส้ินสุดเขตมห�วิทย�ลัยขอนแกน และถนน                  

ท�งหลวงชนบท (เชื่อมถนนมะลิวัลยกับถนนมิตรภ�พ) จ�กร�นข�ยย�คณะเภสัชศ�สตร                   

ผ�นศูนยประชุมฯ ไปจนถึงส�มแยกด�นหลังโรงเรียนส�ธิตศึกษ�ศ�สตร ทั้งวัน 

 (วันพุธที่ 4 ธันว�คม 2562 ตั้งแตเวล� 04.00 น. เปนตนไป)

2. ห�มเข�เขตพิธีฯ จนกว�จะเริ่มพิธีฯ และขอใหญ�ติอยูริมถนนฝงตรงข�มกับป�ยศูนยประชุมฯ      

(ด�นทิศตะวันตกของถนน) เท�นั้น

3. ห�มรถยนต รถจักรย�นยนต ผ�นถนนส�ย 1 ต้ังแต ส�มแยกอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                        

ถึงประตูสีฐ�น (ประตู 5) ในวันท่ี 3 - 4 ธันว�คม 2562 ต้ังแต เวล� 00.00 - 16.30 น. 

มห�วิทย�ลัยไดจัดรถยนต รับ-สง บัณฑิตและญ�ติบัณทิต ท่ีอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                                          

ซึ่งเปนที่จอดรถยนต และที่พักญ�ติบัณฑิต

ข�วรพุทธเจ�  เอ�มโนและศิระกร�น

นบพระภูมิบ�ล   บุญดิเรก

เอกบรมจักริน   พระสย�มินทร

พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพร�ะพระบริบ�ล

ผลพระคุณ ธ รักษ�  ปวงประช�เปนสุขศ�นต

ขอบันด�ล   ธ ประสงคใด

จงสฤษดิ์ดัง   หวังวรหฤทัย

ดุจถว�ยชัย   ชโย

คำาร้องโดย : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

สมเด็จฯ ( เจ้าฟ้า ) กรมพระยา นริศรา นุวัดติวงศ / ทำานอง : ปโยตร สซูโรฟสกี้

เพลงสรรเสริญพระบารมี
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ตัวอย่�งก�รแต่งก�ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่เข้�รับ

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ในกรณีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นข้�ร�ชก�รให้ใส่ชุดปกติข�วต�มหน่วยง�นที่สังกัด
และให้สวมชุดครุยทับ

ระดบัปรญิญ�ตร ีปรญิญ�โท 

และปริญญ�เอก

(สำ�หรับบุคคลทั่วไปช�ย)

ระดบัปรญิญ�ตร ีปรญิญ�โท 

และปริญญ�เอก

(สำ�หรับบุคคลทั่วไปหญิง)
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ข้าวิรพุทธุเจั้า  เอามโนแลัะศึิระกราน

นบัพระภูมิบัาลั   บัุญดิเรก

เอกบัรมจัักริน   พระสยามินทร์

พระยศึยิ�งยง   เย็นศึิระเพราะพระบัริบัาลั

ผู้ลัพระคุณ ธุ รักษา  ปวิงประชีาเป็นสุขศึานต์

ขอบัันดาลั   ธุ ประสงค์ใด

จังสฤษดิ�ดัง   หวิังวิรหฤทัย

ดุจัถิ่วิายชีัย   ชีโย

คำ�ร้อังโดย : พระบ�ทสุมเด็จัพระมงกำุฎีเกำล้�เจั้�อัย่่หัวั รัชกำ�ลท่� ๖

สุมเด็จัฯ ( เจั้�ฟ้� ) กำรมพระย� นริศุร� นุวััดติวังศุ์ / ทำ�นอัง : ปโยตร์ สุซ้่โรฟสุกำ่�

ข้อห้าม

จุดรวมบัณฑิต
บริเวณลานการแสดงหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีห้องสุขา 50 กว่าห้องไว้บริการ

1. ห�มจอดรถยนต รถจักรย�นยนต ริมถนนมะลิวัลย ท้ังสองฝ งถนน ต้ังแต ส่ีแยกไฟแดง                                                                                                                        

ถนนมะลิวัลยตัดกับถนนท�งหลวงชนบท ถึงส้ินสุดเขตมห�วิทย�ลัยขอนแกน และถนน                  

ท�งหลวงชนบท (เชื่อมถนนมะลิวัลยกับถนนมิตรภ�พ) จ�กร�นข�ยย�คณะเภสัชศ�สตร                   

ผ�นศูนยประชุมฯ ไปจนถึงส�มแยกด�นหลังโรงเรียนส�ธิตศึกษ�ศ�สตร ทั้งวัน 

 (วันพุธที่ 4 ธันว�คม 2562 ตั้งแตเวล� 04.00 น. เปนตนไป)

2. ห�มเข�เขตพิธีฯ จนกว�จะเริ่มพิธีฯ และขอใหญ�ติอยูริมถนนฝงตรงข�มกับป�ยศูนยประชุมฯ      

(ด�นทิศตะวันตกของถนน) เท�นั้น

3. ห�มรถยนต รถจักรย�นยนต ผ�นถนนส�ย 1 ต้ังแต ส�มแยกอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                        

ถึงประตูสีฐ�น (ประตู 5) ในวันท่ี 3 - 4 ธันว�คม 2562 ต้ังแต เวล� 00.00 - 16.30 น. 

มห�วิทย�ลัยไดจัดรถยนต รับ-สง บัณฑิตและญ�ติบัณทิต ท่ีอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                                          

ซึ่งเปนที่จอดรถยนต และที่พักญ�ติบัณฑิต

ข�วรพุทธเจ�  เอ�มโนและศิระกร�น

นบพระภูมิบ�ล   บุญดิเรก

เอกบรมจักริน   พระสย�มินทร

พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพร�ะพระบริบ�ล

ผลพระคุณ ธ รักษ�  ปวงประช�เปนสุขศ�นต

ขอบันด�ล   ธ ประสงคใด

จงสฤษดิ์ดัง   หวังวรหฤทัย

ดุจถว�ยชัย   ชโย

คำาร้องโดย : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

สมเด็จฯ ( เจ้าฟ้า ) กรมพระยา นริศรา นุวัดติวงศ / ทำานอง : ปโยตร สซูโรฟสกี้

เพลงสรรเสริญพระบารมี

 ส้ิ้�นสุิ้ดพ้ิธีีฯ เม่�อสิ�นสุดการกล่ัาวิคำาปฏิิญาณ ใหถวายความเคารพิ หลัังจัากจับัพระราโชีวิาท ถวายความเคารพิ เปิดเพลัง 
สรรเสริญพระบัารม ี(บััณฑิิตไมต้่องร้องเพลังตาม) แลัะถิ่วิายควิามเคารพอกีครั�งหนึ�งแลัะยน่รออย่างสงบั หลัังจัากเสดจ็ัฯ ไปทรงกราบัที� 
หน้าเคร่�องนมัสการ ถวายความเคารพิ อีกครั�งหนึ�งแลัะย่น อย่างสงบั จันกระทั�งสมเด็จัพระกนิษฐาธิุราชีเจ้ัา กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชีสุดาฯ   
สยามบัรมราชีกุมารี เสด็จัออกจัากห้อง พิธีุพระราชีทานปริญญาบััตร แลั้วิ ถวายความเคารพิก่อนนั�งลัง จัากนั�นบััณฑิิตแถิ่วิที� 1  
ลุักขึ�นย่น เดินตามอาจัารย์ไปส่งเสด็จัฯ บััณฑิิตที�เหล่ัอให้นั�งรออย่างสงบั เม่�อประตูเปิด บััณฑิิตจึังเดินออกจัากห้องพิธีุฯ  
แลั้วิเดินออกประตูด้านทิศึเหน่ออย่างสำารวิม ถ่ิ่อปกปริญญาบััตรเหม่อนตอนเดินลังจัากเวิที โดยมีอาจัารย์เดินคุมแถิ่วิ ลังบัันได 
ด้านทิศึตะวัินตก ผู่้านลัานธุง อย่างเป็นระเบีัยบัไปตามถิ่นนคณะนิติศึาสตร์ 
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Covid-19 MDForm_003 
 เริ่มใช้วันท่ี      พฤศจิกายน 2563 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

แบบคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 

 

วันที่คัดกรอง......................................... 
ชื่อ ..................................................................   รหัสนักศึกษา................................................................ 
คณะ................................................................   เบอร์โทร.......................................... 
 

อาการ 
1. มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้              ไม่ใช่   ใช่ 
    ไอ น้้ามูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น/รส หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ย หรือหายใจล้าบาก  
2. มีประวัติมีไข้หรืออุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 ๐C ขึ้นไป              ไม่ใช่   ใช่ 
3. เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ                 ไม่ใช่   ใช่ 
  

ปัจจัยเสี่ยง คือ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อน อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจากหรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    ไม่ใช่   ใช่ 
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจ้านวนมาก          ไม่ใช่   ใช ่
3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ท่ีมีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า        ไม่ใช่   ใช่ 

สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ 
4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              ไม่ใช่   ใช่ 
 

 

การแปลผล 
 เข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19  คือ  ตอบใช/่มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง     

 

 ไม่เข้าข่ายโรค COVID-19 
 

  

 

 

 
 

...........................................ผู้รับรอง               .........................................ผู้อนุมัติ 
 (รศ.นพ. ภิรุญ  มตุสิกพันธ์)                                          (รศ.นพ. ทรงศักดิ์  เกียรตชูิสกุล) 
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์                       ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
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