มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กําหนดการและขอปฏิบัติสําหรับผูรับการประทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2560
1. การฝกซอม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน กําหนดจะจัดการฝกซอมรับการประทานปริญญาบัตรจํานวน 2 วัน โดยกําหนดใหมี
การฝกซอมยอยรับการประทานปริญญาบัตร 1 วัน ฝกซอมใหญรับการประทานปริญญาบัตรอีก 1 วัน ณ หอประชุม
อาคารกีฬาในรม ดังนี้
1.1 การซอมยอย วันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 17.30 น.
ดังรายละเอียดตอไปนี้
เวลา 08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับเข็มสัญลักษณมหาวิทยาลัยคริสเตียน
และบัตรจอดรถ ณ หอประชุม อาคารกีฬาในรม
เวลา 09.30 - 11.00 น. ซอมการรับการประทานปริญญาบัตร
เวลา 11.00 - 12.00 น. ประชุมใหญสามัญประจําปสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยคริสเตียน
เวลา 12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน จัดเลี้ยงโดยสมาคมศิษยเกาฯ
เวลา 13.30 - 16.00 น. ซอมการรับการประทานปริญญาบัตร แยกแตละคณะวิชา
เวลา 16.00 - 17.00 น. รับชุดครุย ณ อาคารเอนกประสงค
เวลา 17.00 - 18.30 น. จองภาพถายบัณฑิต ณ อาคารเอนกประสงค
1.2 การซอมใหญ วันอาทิตยที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
เวลา 08.30 - 09.30 น.
เวลา 09.30 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 12.30 น.
เวลา 12.30 - 13.30 น.
เวลา 14.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุม อาคารกีฬาในรม
ถายภาพหมูร วมและถายภาพแตละคณะวิชา
ซอมใหญภายใน หอประชุม อาคารกีฬาในรม เสมือนวันพิธีจริง
รับประทานอาหารกลางวัน
ซอมริ้วขบวนตลอดพิธีการเสมือนวันพิธีจริง

2. กําหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร วันจันทรที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.00 น.
ผูสําเร็จการศึกษาจากทุกคณะวิชารายงานตัว และเตรียมพรอมอยูที่
อาคารเรียนอเนกประสงค
เวลา 12.30 น.
ผูสําเร็จการศึกษาเขาแถวตามลําดับ ที่กําหนดไว ณ อาคารเรียนอเนกประสงค
เวลา 13.00 น.
เริ่มเคลื่อนริ้วขบวนผูสําเร็จการศึกษาไปอาคารกีฬาในรม
นําโดยคณะผูบริหารและคณาจารยเขาสู หอประชุม อาคารกีฬาในรม
เวลา 15.00 น.
พิธีประทานปริญญาบัตร

-23. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับการประทานปริญญาบัตร
3.1 ไดขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว
3.2 ไดรวมพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะแลว
3.3 รวมฝกซอมยอย และซอมใหญทั้ง 2 วัน
4. การแตงกายของผูส ําเร็จการศึกษา
4.1 วันซอมยอย (วันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 )
เวลา 08.30 – 17.30 น.
4.1.1 แตงกายเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสูทพิธีการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4.1.2 สวมรองเทาหุมสนสีดํา (คูท ี่จะใชสวมในวันพิธีจริง) สูงไมเกิน 2 นิ้ว และไมมีลวดลาย
4.2 วันซอมใหญ (วันอาทิตยที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562) และวันพิธีประทานปริญญาบัตร
(วันจันทรที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562) ใหผูสําเร็จการศึกษาแตงกาย ดังนี้
4.2.1 ผูสําเร็จการศึกษาชาย
1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สวมชุดนักศึกษาชาย
2) ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวมชุดพิธีการของมหาวิทยาลัยฯ
โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว เนคไทสีกรมทา
3) สวมชุดครุย และติดเข็มสัญลักษณมหาวิทยาลัยคริสเตียน
4) สวมถุงเทาสีเขมไมมีลวดลาย
5) สวมรองเทาหุมสนสีดําไมมีเครื่องประดับหรือลวดลาย
4.2.2 ผูสําเร็จการศึกษาหญิง
1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สวมชุดนักศึกษาหญิง กระโปรงสีกรมทา
2) ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สวมชุดพิธีการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
3) สวมกระโปรงสีกรมทา ความยาวคลุมเขาระดับชายกระโปรงระดับเดียวกันหรือไม
เกินความยาวของชุดครุย
4) สวมชุดครุย และติดเข็มสัญลักษณมหาวิทยาลัยคริสเตียน
5) สวมถุงนองใยบัวสีเนื้อเกลี้ยงไมมีลวดลาย
6) สวมรองเทาหุมสนสีดําสูงไมเกิน 2 นิ้ว ทีไ่ มมีเครื่องประดับหรือลวดลาย
5. การปฏิบัติในวันพิธี วันจันทรที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
ใหผูสําเร็จการศึกษาปฏิบัติอยางเครงครัดในเรื่องตอไปนี้
1) หามนําดอกไมและชอดอกไมที่มีเกสร หรือที่มีกลิ่นแรง โดยเฉพาะดอกลิลลี่
เขามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ และอาคารกีฬาในรมโดยเด็ดขาด
2) หามผูสําเร็จการศึกษาใสเครื่องประดับทุกชนิด
3) ผูสําเร็จการศึกษาที่จะเขารับการประทานปริญญาบัตรตองตัดเล็บมือใหสั้น
และไมทาสีเล็บ
4) จัดทรงผมใหเรียบรอยและไมปกปดใบหนา
5) หามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองพิธีโดยเด็ดขาด
6) หามนําเหรียญเงิน ปากกา ดินสอ หรือกระดาษ ทุกชนิดเขาหองพิธี

-36. การรับและสงคืนชุดครุยและคาใชจายในการถายภาพบัณฑิต
การรับและการสงคืนชุดครุย และจํานวนเงินทีต่ องเตรียมไปชําระคาใชจายในวันซอมยอย
(วันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562) ดังนี้
6.1 การรับชุดครุย ผูสําเร็จการศึกษารับชุดครุยใน วันซอมยอย (วันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562)
เวลา 16.30 น. อาคารอเนกประสงค พรอมชําระคาประกันชุดครุย จํานวน 2,000 บาท
6.2 การสงคืนชุดครุยใหผสู ําเร็จการศึกษา สงคืนชุดครุยในวันเสารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ระหวาง
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน หรืออาจสงคืนโดย
ตรงที่รานปริญญา ทาพระจันทร ทั้งนี้รานปริญญาจะคืนเงินคาประกันให 2,000 บาท เมื่อทานสงคืนชุดครุย
ณ สถานที่ในวันและเวลาที่กําหนดขางตน
6.3 การชํ า ระค า ภาพถ า ยบั ณ ฑิ ต ให ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชํ า ระเงิ น ล ว งหน า ประมาณ 600 บาท
ณ อาคารเรียนอเนกประสงค
7. แผนที่รานปริญญา ทาพระจันทร
ผูสําเร็จการศึกษา สามารถติดตอสงคืนชุดครุยไดที่รานปริญญา ทาพระจันทร ถนนมหาราช กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0-2222-9061 ตามแผนที่ดานลางนี้

