
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 
วันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวำคม 2560 

 
วันแรก กิจกรรม 

วันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕60 
(ฝึกซ้อมย่อย) 

ช่วงเช้ำ: ฝึกซ้อมที่คณะ 
- ๐7.๐๐-๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรำยงำนตัวเพื่อฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนและ  เข้า
รับการฝึกซ้อมตามสถานท่ีก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
          - บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
          - คณะเกษตรศาสตร์  ช้ัน ๑ หน้าห้องประชุมสุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ 
          - คณะวิทยาศาสตร์  ห้อง CLB ๕๒๐2 ช้ัน ๒ อาคารเรียนรวม ๕  
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลานกิจกรรม ช้ัน 1 อาคาร EN 6 
          - คณะเภสัชศาสตร์  ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ช้ัน 2 คณะเภสัชศาสตร์ 
          - คณะศิลปศาสตร์  โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ 
          - คณะนิติศาสตร์  ห้อง ๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม ๒ ช้ัน ๓ คณะนิติศาสตร์ 
          - คณะรัฐศาสตร์  ห้อง POL 301 คณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ ช้ัน 3  
            อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ 
          - คณะศิลปประยุกต์ฯ  ห้องประชุมมันปลา ช้ัน ๓ คณะศิลปประยุกต์ฯ 
          - วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ห้อง CMP ๑๐๑ช้ัน ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
          - คณะบริหารศาสตร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อมห้องพิธ ี
          - คณะพยาบาลศาสตร์  ห้องดอกมันปลา  ช้ัน 3  คณะพยาบาลศาสตร์ 
- ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมย่อยโดยคณะ  
ช่วงบ่ำย : ฝึกซ้อมที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษำ 
- ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. รำยงำนตัวตำมจุดนัดหมำย บัณฑิตทุกคนรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย 
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ตามท่ีนัดหมายของ
แต่ละคณะ ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ : บริเวณภำยในอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. บัณฑิตศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ๒. คณะเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มที่ ๒ : บริเวณภำยนอกอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะวิทยาศาสตร์            ๕. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์       ๖. คณะนิติศาสตร์ 
๓. คณะเภสัชศาสตร์            ๗. คณะรัฐศาสตร์ 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ     ๘. คณะศิลปประยุกต์ฯ 
กลุ่ม ๓ : บริเวณที่จอดรถอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะบริหารศาสตร์ 
กลุ่ม ๔ : บริเวณด้ำนหน้ำของอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะศิลปศาสตร์ 
- เวลำ ๑๓.3๐ น. – ๑3.4๐ น. บรรยายการช าระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
- เวลำ ๑๓.4๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อม 



วันที่สอง   กิจกรรม 
วันที่ ๑๑ ธนัวำคม 2560 
(ถ่ำยภำพหมู่และ 
ฝึกซ้อมใหญ่) 

ช่วงเช้ำ : ถ่ำยภำพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่ 
- ๐๖.๐๐ น. บัณฑติทุกคนรำยงำนตัวตำมจุดทีก่ ำหนด บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ท่ีด้านข้างอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เรียงล าดับตามคณะ 
๑. ถ่ำยภำพหมู่ (เริ่ม ๐๖.๓๐ น.) 

 

อัฒจันทร์ใหญ ่(๒๕๐ คนขึ้นไป) อัฒจันทร์เลก็ (ไม่เกิน ๒๕๐ คน) 

1. คณะเกษตรศาสตร์(227)       (๐๖.๓0 น.) 
2. คณะวิทยาศาสตร์(406)        (๐๖.๕0 น.) 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์(463)   (๐๗.00 น.) 
4. คณะศิลปศาสตร์(357)         (๐7.25 น.) 
5. คณะบริหารศาสตร์(722)      (๐๘.0๐ น.) 
6. คณะรัฐศาสตร์(296)           (๐๘.20 น.) 

๑. คณะเภสัชศาสตร์(79)           (๐๖.45 น.)  
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ(113)  (๐๖.55 น.)  
3. คณะพยาบาลศาสตร์(37)       (๐๗.๑๐ น.)  
4. คณะนิติศาสตร์(170)            (๐๗.20 น.)  
5. บัณฑิตศึกษา(ป.โท/เอก)(142) (07.30 น.)  
6. คณะศิลปประยุกต์ฯ(33)        (๐7.45 น.) 

๒. ฝกึซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ท่ีอาคารเฉลิม 
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- ๐๗.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนท่ีถ่ายภาพหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตัวตามจุดท่ีก าหนดเพื่อ 
ต้ังแถวบริเวณจุดนัดหมายหน้าลานหินสี และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
- ๐๙.๔๕ น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตช้ีแจ้งการฝกึซ้อมและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรท่ีอาคารพิธี 
- ๑๐.๐๐ น. อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทบัณฑิต 
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ล าดับคณะตามก าหนดการจริง) 
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ช่วงบ่ำย : ฝึกซ้อมใหญ่ 
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
๑. ฝกึซ้อมใหญ ่
- ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนเข้าประจ าท่ีน่ัง ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
- ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(ล าดับคณะตามก าหนดการจริง) 
๑. บัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) 
๒. คณะเกษตรศาสตร ์
๓. คณะวิทยาศาสตร์ 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๕. คณะเภสัชศาสตร ์
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
๗. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๘. คณะศิลปศาสตร ์

๙. คณะบริหารศาสตร ์
๑๐. คณะนิติศาสตร์ 
๑๑. คณะรัฐศาสตร์ 
๑๒. คณะศิลปประยุกต์ฯ 

๒. งำนเชิดชเูกียรตบิณัฑิต 
- เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต 
* ทั้งนี้ เวลำ ๑๐.๓๐ น. บณัฑิตทีเ่ปน็ทหำร/ต ำรวจแยกฝึกซ้อม ณ หอ้งฝกึซ้อมบณัฑติศกึษำ  
(ป.โท/เอก) ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรตฯิ 
 
 

 

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 



วันที่สำม   กิจกรรม 
วันที่ ๑๒ ธนัวำคม ๒๕60   
(พัก) 

พัก/เตรียมงำน /ซ้อมซ่อมรับปริญญำเฉพำะบำงคน 

วันที่สี่ กิจกรรม 
วันที่ ๑๓ ธนัวำคม 2560 
(วันรับจริง) 

 

รับช่วงเช้ำ 
- ๐๓.๐๐ น. เปิดให้รถบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้ามหาวิทยาลัย (เฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตติดหน้ารถ) 
- ๐๔.0๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และต้ังแถวบริเวณลานหินสีด้านทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิม            
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ตามจุดนัดหมายที่ก าหนด 
- ๐๕.0๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- ๐6.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี 
- ๐8.00 น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ชี้แจงก าหนดการข้ันตอนในงาน 
- ๐8.๔๕ น. - รถยนต์พระที่น่ังมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผูบ้ริหาร เฝ้ารับเสด็จ 
                - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร 
                  ตามล าดับคณะที่ก าหนด 
- เสร็จพิธีฯ เวลำประมำณ ๑๑.0๐ น. 
- ๑๑.0๐-๑๒.0๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหาร 
                           (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย) 
- ๑1.45 น. บัณฑิตและนักศึกษาต้ังแถวรอส่งเสด็จ 
- ๑๒.00 น. รถยนต์พระที่น่ังออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีกองพระราชพิธีส านักพระราชวัง 
แจ้งหมายก าหนดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


