ประชาสัมพันธ์จากหน่วยกิจการนักศึกษาถึงน้องๆบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เรื่อง การปฏิบัติตัวของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่ 8-11 กันยายน 2563
วันที่ 8 ก.ย.63
11.00 น.

12.00 น.

12.30-16.30 น.

วันที่ 9 ก.ย.63
08.30 น.
08.30-16.30 น.
วันที่ 10 ก.ย.63
07.30 น.
08.00 น.
09.30-12.30 น.
13.30-16.30 น.

การรายงานตัวบัณฑิต
- รับประทานอาหารกลางวัน : ณ ลานใต้อาคารแพทยศาสตรศึกษา
“ราชนครินทร์”
- เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
- ลงทะเบียน
: ณ ลานใต้ห้องทองจันทร์ฯ
: ใช้ทางขึ้นทางเดียว คือบันไดหน้าศูนย์ประชุมคณะแพทย์
: ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ, สวมแมสตลอดเวลา
- ส่งเอกสารใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยและข้อมูลภาวะการมีงานทา
- พบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- รายงานตัว : / อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมเช็คชื่อ/ตัดชื่อผู้ไม่รายงานตัว ส่งมหาวิทยาลัย
ตัดชื่อผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- ซ้อมย่อย ณ ห้องทองจันทร์ (เลี้ยงอาหารกลางวัน ใต้อาคารแพทยศาสตร์ฯ)
ซ้อมใหญ่เสมือนจริง
-บัณฑิตคณะแพทย์ฯ ทั้ง 2 สาขา พร้อมกัน ณ ห้องทองจันทร์ฯ
-เช็คชื่อ เช็คความเรียบร้อยสวยงามการแต่งกายบัณฑิต
-บัณฑิตขึ้นรถไปศูนย์ประชุมฯ : หน้าอาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ
- เสร็จสิ้นการซ้อมเสมือนจริง
- บัณฑิตขึ้นรถกลับรับประทานอาหาร ณ ห้องทองจันทร์
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์

วันที่ 11 ก.ย.63
11.00 น.
11.45 น.
12.15 น.

วันรับจริง
- บัณฑิตรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานใต้อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ
- เช็คชื่อ เช็คความเรียบร้อยสวยงามการแต่งกายบัณฑิต
- บัณฑิตขึ้นรถไปศูนย์ประชุม : หน้าอาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ
- เช็คชื่อบัณฑิต เข้าศูนย์ประชุมฯ
เวลารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ประมาณ 16.00 น.
หมายเหตุ 1. กาหนดการ/หมายกาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดทั้งหมด ได้จากเว็ปไซด์ กองทะเบียน ม.สงขลานครินทร์

คาแนะนาเล็กๆน้อยๆ ที่น้องๆบัณฑิต ต้องให้ความสาคัญและปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะคะ
1. วันที่ 8 ก.ย.

2. วันที่ 9 ก.ย.
3. วันที่ 10 ก.ย.

4. วันที่ 11 ก.ย.

- แต่งกายสุภาพ ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวันจริง รองเท้า หุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย
ทั้งบัณฑิต ชายและหญิง
- บัณฑิตชาย รองเท้าไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ
- บัณฑิตหญิง สวมรองเท้าคัชชูมีส้นสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว ควรสวมถุงน่องเหมือนวันซ้อมใหญ่และ
วันรับจริง ***สาหรับน้องๆที่ไม่มั่นใจว่าจะแพ้ถุงน่องหรือไม่
แนะนาให้ซักก่อนสวมนะคะ
- บัณฑิตหญิง งด รองเท้าส้นเตารีดทุกประเภทเด็ดขาด งด รองเท้าส้นเข็มเด็ดขาด
- มีอาหารกลางวันและอาหารว่างเลี้ยงน้องๆบัณฑิตนะคะ
- ซ้อมย่อย พร้อมคณบดีอ่านรายชื่อ
- การแต่งกาย เหมือนวันที่ 8
- มีอาหารกลางวันและอาหารว่างเลี้ยงน้องๆบัณฑิตนะคะ
- ซ้อมใหญ่เสมือนจริง สวมชุดครุยและถ่ายภาพหมู่
- การแต่งกาย เสมือนรับจริง พร้อมสาหรับถ่ายภาพเสมือนรับจริง
- ตรวจสีผม เล็บ รองเท้า ถุงเท้า ตรวจการแต่งกาย
- บัณฑิตชาย รองเท้าไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ขัดรองเท้าให้เงางาม
สวมกางเกงทรงสแลค งดกางเกงรัดรูป กางเกงสีดา หรือ super black
- บัณฑิตหญิง สวมรองเท้าคัชชูมีส้นสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว สวมถุงน่องแบบเต็มตัว
สีธรรมชาติเพียงชั้นเดี่ยว งดสวมถุงเท้าไว้ข้างในหรือนอกถุงน่อง บัณฑิตหญิง งด รองเท้า
ส้นเตารีดทุกประเภทเด็ดขาด งด รองเท้าส้นเข็มเด็ดขาด
- งดสวมเครื่องประดับทุกประเภท ไม่มีข้อยกเว้นสร้อยพระ เครื่องรางของขลัง
สายสิญจน์ นาฬิกา แหวน
- งดฉีดน้าหอม
- งดนาอุปกรณ์ใดๆ ติดตัว นับตั้งแต่รายงานตัวที่คณะฯ จนเสร็จสิ้นพิธีซ้อมใหญ่
- ไม่มีบริการรับฝากของใดๆ
- มีอาหารกลางวันและอาหารว่างเลี้ยงน้องๆบัณฑิตนะคะ
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
- การแต่งกาย เสมือนรับจริง พร้อมสาหรับถ่ายภาพเสมือนรับจริง
- ตรวจสีผม เล็บ รองเท้า ถุงเท้า ตรวจการแต่งกาย
- บัณฑิตชาย รองเท้าไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ขัดรองเท้าให้เงางาม
สวมกางเกงทรงสแลค งดกางเกงรัดรูป กางเกงสีดา หรือ super black
- บัณฑิตหญิง สวมรองเท้าคัชชูมีส้นสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว สวมถุงน่องแบบเต็มตัว
สีธรรมชาติเพียงชั้นเดี่ยว งดสวมถุงเท้าไว้ข้างในหรือนอกถุงน่อง บัณฑิตหญิง งด รองเท้า
ส้นเตารีดทุกประเภทเด็ดขาด งด รองเท้าส้นเข็มเด็ดขาด
- งดสวมเครื่องประดับทุกประเภท ไม่มีข้อยกเว้นสร้อยพระ เครื่องรางของขลัง
สายสิญจน์ นาฬิกา แหวน
- งดฉีดน้าหอม
- งดนาอุปกรณ์ใดๆ ติดตัว นับตั้งแต่รายงานตัวที่คณะฯ จนเสร็จสิ้นพิธีซ้อมใหญ่
- ไม่มีบริการรับฝากของใดๆ
- มีอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆบัณฑิตนะคะ

**น้องๆ บัณฑิต ต้องติดตามความคืบหน้าและสถานการณ์ปัจจุบันได้จากเว็ปไซด์ กองทะเบียน ม.อ. ด้วย ค่ะ**
**ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2563**

