
 
                                          ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                        เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560   
                                                      ………………………………………………………………… 
  
   ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๔๙๕๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๖๖๑ เรื่อง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑   ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนในระบบไว้แล้ว แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ  สวมครุย  
ประดับเข็มวิทยฐานะ  และรายงานตัวฝึกซ้อมและเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑๗ – 
๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ดังนี้  
 วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 (การแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ) 
 

ภาคเช้า 07.00-12.00 น ภาคบ่าย 13.00-17.00 น 
คณะ/วิทยาลัย สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม 

บัณฑิตศึกษา (ปริญญา
โทและปริญญาเอก) 

ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ กลุ่มที่ ๑ : บริเวณภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ  
๑. บัณฑิตศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก)  
๒. คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น ๑ หน้าห้องประชุมสุริยภัทร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ลานกิจกรรมอาคารวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
กลุ่มที่ ๒ : บริเวณภายนอกอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ฯ  
คณะวิทยาศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  
คณะศิลปประยุกต์ฯ  

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร EN 6 
คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น 2 

คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ห้อง CMP ๑๐๑ชั้น ๑ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องดอกมันปลา ชั้น 3 คณะ

พยาบาลศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ ห้อง ๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม ๒ 

ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ ห้อง POL 301 คณะรัฐศาสตร์

หลังใหม ่ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ
รวมด้านสังคมศาสตร์ 



 

                 -๒- 
 
 

ภาคเช้า 07.00-12.00 น ภาคบ่าย 13.00-17.00 น 
คณะ/วิทยาลัย สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม 

คณะศิลปประยุกต์ฯ ห้องประชุมมันปลา ชั้น ๓ คณะ
ศิลปประยุกต ์ฯ 

 

คณะบริหารศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อม
ห้องพิธี 

กลุ่ม ๓ : บริเวณที่จอดรถอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ  
๑. คณะบริหารศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ กลุ่ม ๔ : บริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ฯ  
๑. คณะศิลปศาสตร์  

 
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 (การแต่งกายเหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร) 
๐๖.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามจุดที่ก าหนด บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ที่ด้านข้างอาคาร  
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เรียงล าดับตามคณะ  

อัฒจรรย์ใหญ่ อัฒจรรย์เล็ก 
คณะ/วิทยาลัย  

 
เวลา 

ถ่ายภาพหมู่ 
คณะ/วิทยาลัย เวลา 

ถ่ายภาพหมู่ 
คณะเกษตรศาสตร์ (159)  06.30 คณะเภสัชศาสตร์ (95)  06.45 
คณะวิทยาศาสตร์ (468)  06.50 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (149)  06.55 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (468)  07.00 คณะพยาบาลศาสตร์ (62)  07.10 
คณะศิลปศาสตร์ (401)  07.25 คณะนิติศาสตร์ (169)  07.20 
คณะบริหารศาสตร์ (886)  08.00 บัณฑิตศึกษา (154)  07.30 
 คณะรัฐศาสตร์ (318)  08.20 คณะศิลปประยุกต์ฯ (61)  07.45 
๐๗.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนที่ถ่ายภาพหมู่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตัวตามจุดที่ก าหนดเพ่ือตั้งแถวบริเวณ      
               หน้าลานหินส ีและเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ  
๐๙.๔๕ น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตชี้แจงการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน  
               ปริญญาบัตรที่อาคารพิธี  
๑๐.๐๐ น. อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทบัณฑิต  
๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ล าดับคณะตามก าหนดการจริง) 
๑๐.๓๐ น. บัณฑิตที่เป็นทหาร/ต ารวจแยกฝึกซ้อม ณ ห้องฝึกซ้อม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.  
๑. การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
๑๓.๐๐ –๑๓.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนเข้าประจ าที่นั่ง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ  
๒. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต  
เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต   




