
(ร่าง) ก าหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
วันที่  ๑ - ๔ ของก าหนดการฝึกซ้อม 

 

วันแรก กิจกรรม  
วันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๕๙ ช่วงเช้า : ฝึกซ้อมที่คณะ 

(ฝึกซ้อมย่อย) -  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนและ
เข้ารับการฝึกซ้อมตามสถานที่ก าหนด  รายละเอียดดังนี ้

 

- บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

- คณะเกษตรศาสตร์  ชั้น ๑ หน้าห้องประชุมสุริยภัทร  อาคารคณะเกษตรศาสตร์  
- คณะวิทยาศาสตร ์ห้อง CLB ๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๕ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร EN๖ 
- คณะเภสัชศาสตร ์ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร ์
- คณะศิลปศาสตร ์ โรงละคร  อาคารคณะศิลปศาสตร ์
- คณะนิติศาสตร์ ห้อง๒๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารคณะนิติศาสตร์      
- คณะรัฐศาสตร ์ห้อง ๓๓๐๓ และ ห้อง ๓๐๖ อาคารคณะรัฐศาสตร ์
- คณะศิลปประยุกต์ฯ ห้องประชุมมันปลา ชั้น ๓  อาคารคณะศิลปประยุกตฯ์ 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ห้อง CMP ๑๐๑ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 
- คณะบริหารศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อมห้องพิธี 
- คณะพยาบาลศาสตร ์ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ชั้น ๓ ตึกอธิการบดี  (หลังใหม่) 
 

-  ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมย่อยโดยคณะ  
  

 ช่วงบ่าย : ฝึกซ้อมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

 - ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. รายงานตัวตามจุดนัดหมาย   บัณฑิตทุกคนรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย
เพื่อเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ตามที่นัดหมายของ  
แต่ละคณะ ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ : บริเวณภายในตัวอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. บัณฑิตศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)         ๒. คณะเกษตรศาสตร ์   
กลุ่มที่ ๒ : บริเวณภายนอกอาคารด้านหลังของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์                  ๕. คณะพยาบาลศาสตร ์
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ์             ๖. คณะนิติศาสตร ์
๓. คณะเภสัชศาสตร ์                  ๗. คณะรัฐศาสตร ์
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ            ๘. คณะศิลปประยุกตฯ์ 
กลุ่ม ๓ : บริเวณที่จอดรถของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะบริหารศาสตร ์   
กลุ่ม ๔ : บริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะศิลปศาสตร ์
- เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อม 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สอง กิจกรรม  
วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๙ ช่วงเช้า : ถ่ายภาพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่ 
(ถ่ายภาพหมู่และ
ฝึกซ้อมใหญ)่ 

-  ๐๖.๐๐ น.  บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามจุดท่ีก าหนด  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ท่ีด้านข้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เรียงล าดับตามคณะ 
๑. ถ่ายภาพหมู่ (เร่ิม ๐๖.๓๐ น.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * ทั้งนี้บัณฑิตต้องมาถึงบริเวณถ่ายภาพก่อนก าหนดเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที 
๒.  ฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ท่ีอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- ๐๗.๓๐ น.  บัณฑิตทุกคนท่ีถ่ายภาพหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตัวตามจุดที่ก าหนดเพื่อ
ตั้งแถวหน้าส านักงานอธิการบดี และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ  
- ๐๙.๔๕ น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตชี้แจงการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่อาคารพิธี 
- ๑๐.๐๐ น. อธิการบดี  กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทบัณฑิต 
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  (ล าดับคณะตามก าหนดการจริง)  
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ช่วงบ่าย : ฝึกซ้อมใหญ่  
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

๑. ฝึกซ้อมใหญ่   
-  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  บัณฑิตทุกคนเข้าประจ าที่นั่ง ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
-  ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
(ล าดับคณะตามก าหนดการจริง) 
 
 
 
      

 ๒. งานเชิดชูเกียรติบณัฑิต 
- เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต 
* ทั้งนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. บัณฑิตที่เป็นทหาร/ต ารวจแยกฝึกซ้อม ณ ห้องฝึกซ้อมบัณฑิตศึกษา  
(ป.โท/เอก) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

วันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๙ (พัก) พัก/เตรียมงาน /ซ้อมซ่อมรับปริญญาเฉพาะบางคน 
  หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก)                    
๒. คณะเกษตรศาสตร ์            
๓. คณะวิทยาศาสตร ์             
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ์        
 

๕. คณะเภสัชศาสตร ์             
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร ์        
๗. คณะพยาบาลศาสตร์
๘. คณะศิลปศาสตร์               
 

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

๑. คณะเกษตรศาสตร ์         (๐๖.๓๐ น.) 
๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ    (๐๖.๔๐ น.) 
๕. คณะพยาบาลศาสตร ์       (๐๗.๑๐ น.) 
๗. คณะศิลปประยุกต์ฯ        (๐๗.๔๐ น.) 
๙. วิทยาเขตมุกดาหาร         (๐๗.๕๕ น.) 
๑๑.บัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) (๐๘.๒๕ น.) 
๑๓. คณะเภสัชศาสตร ์        (๐๘.๕๕ น.) 
 

อัฒจันทร์เล็ก (ไม่เกิน ๒๕๐ คน) อัฒจันทร์ใหญ่ (๒๕๐ คนขึ้นไป) 

๒. คณะวิทยาศาสตร ์       (๐๖.๓๕ น.) 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ์   (๐๖.๕๕ น.) 
๖. คณะศิลปศาสตร์          (๐๗.๒๕ น.) 
๘. คณะบริหารศาสตร์       (๐๘.๕๕ น.) 
๑๐. คณะนิติศาสตร์          (๐๘.๑๐ น.)      
๑๒. คณะรัฐศาสตร์           (๐๘.๔๐ น.)     
 
 



วันที่สี่ กิจกรรม 
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๕๙ กรณีรับเช้า 
(วันรับจริง) -  ๐๔.๐๐ น. เปิดให้รถบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้ามหาวิทยาลัย (เฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตติดหน้ารถ) 

-  ๐๕.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 
-  ๐๖.๐๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
-  ๐๘.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติ  คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี  
-  ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ช้ีแจงก าหนดการขั้นตอนในงาน  
-  ๑๐.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่น่ังมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ 
                 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร    
                   ตามล าดับคณะที่ก าหนด 
-  เสร็จพิธีฯ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. 
-  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหาร     
                  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย) 
-  ๑๒.๔๕ น.  บัณฑิตและนักศึกษาตั้งแถวรอส่งเสด็จ 
-  ๑๓.๐๐ น.  รถยนต์พระที่นั่งออกจากมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 กรณีรับ  ๑๓.๐๐ น. 
 -  ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 

-  ๐๙.๐๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
-  ๑๑.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติ  คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลยัเข้าในเขตพิธี  
-  ๑๒.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ช้ีแจงก าหนดการขั้นตอนในงาน  
-  ๑๓.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                  - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ 
                  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร   
                    ตามล าดับคณะที่ก าหนด  
-   เสร็จพิธีฯ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. 
-  ๑๔.๓๐ น.  บัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ตั้งแถวรอส่งเสด็จ 
-  ๑๕.๐๐ น.  รถยนต์พระที่นั่งออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 กรณีรับ  ๑๕.๐๐ น. 
 -  ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 

-  ๑๑.๐๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
-  ๑๓.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติ  คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี  
-  ๑๔.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ช้ีแจงก าหนดการขั้นตอนในงาน  
-  ๑๕.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                  - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ 
                  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร   
                    ตามล าดับคณะที่ก าหนด  
-   เสร็จพิธีฯ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. 
-  ๑๖.๓๐ น.  บัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ตั้งแถวรอส่งเสด็จ 
-  ๑๗.๐๐ น.  รถยนต์พระที่นั่งออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวังแจ้งหมายก าหนดการ 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ ๑๘ – ๒๑ ตามก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรมการฝึกซ้อม ภารกิจฝ่ายจัดการบัณฑิต 
วันที ่๑๘ มี.ค.๒๕๕๙ 
(ซ้อมย่อย) 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
-บัณฑิตทุกคณะฝึกซ้อมที่คณะ
ที่บัณฑิตสังกัด 
-บัณฑิตศึกษาทุกคน และ 
คณะบริหารศาสตร์ ฝึกซ้อมที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบฯ 
 

บัณฑิต - แต่งกายสุภาพและรองเท้าคู่จริง 
 
กิจกรรมการฝึกซ้อม : 
๑. ลงช่ือ ตรวจสอบการสะกดชื่อ-นามสกุล 
๒. ฝึกตั้งแถว 
๓. ฝึกท่าเฉพาะบุคคล 
   - การยืน การเดิน 
   - การถวายความเคารพ 
   - การรับปริญญาบัตร 
   - การถือปริญญาบัตร 
   - การเดินเข้าท่ีนั่ง 
   - ฝึกตามล าดับขั้นตอนในพิธีฯ   
  

๑. ตั้งแถวตอน ตามล าดับเลขท่ี 
๒. เช็คจ านวนและช่ือบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อม 
๓. ให้ตรวจสอบผู้มีคุณลักษณะพิเศษ 
๔. ตรวจคัดกรองผู้สงสัยจะติดเชื้อไข้หวัด 
๒๐๐๙ 
๕. บัณฑิตทุกคณะฝึกซ้อมท่าเฉพาะบุคคล 
๖. อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมควรสาธิตและฝึกบัณฑิต  
จนทุกคนท าได้เป็นท่ีพอใจ จึงยุติ 
๗. ฝึกซ้อมโดยอ่านรายชื่อบัณฑิตอย่างน้อย 
๓ รอบ ให้ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๔ คน 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมย่อย ท่ี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

๑. ฝึกท่าเฉพาะบุคคลให้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว สวยงาม 
๒. ฝึกตามล าดับขั้นตอนในพิธีจุดที ่๑-๑๕  
๓. ฝึกกล่าวค าปฏิญาณ 

๑. ตั้งแถวตอนตามล าดับเลขท่ี 
๒. เช็คจ านวนและช่ือบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อม 
๓. ให้ตรวจสอบผู้มีคุณลักษณะพิเศษ 
๕. บัณฑิตทุกคณะฝึกซ้อมท่าเฉพาะบุคคล 
๖. ฝึกซ้อมขั้นตอนการลุก-นั่งจากท่ีนั่งเพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 
๗. คัดเลือกตัวแทนบัณฑิตน ากล่าวค าฏิญาณ
ตน 
๘. ฝึกซ้อมโดยอ่านรายชื่อบัณฑิตให้ได้ไม่น้อย
กว่านาทีละ ๓๔ คน 
๙. ฝึกซ้อมโดยอ่านรายชือ่บัณฑิต อย่างน้อย 
๒ รอบ ให้ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๔ คน 

วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๙ 
(ถ่ายภาพหมู/่ ซ้อมใหญ)่ 
เวลา ๐๖.๓๐ น.  
– ถ่ายภาพหมู ่
 

 
 
 
-  ถ่ายภาพหมู่  
บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันรับ สวมครุย 
และรองเท้าคู่จริง 

 

เวลา ๐๗.๓๐ น. 
- ฝึกซ้อมใหญ่ 
- ๐๗.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
- ๐๙.๕๐ น. 
 
 
 
- ๑๐.๐๐ น. 

ฝึกซ้อมใหญ่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ต้ังแถว บัณฑิตแต่ละคณะตั้งแถวบริเวณ
ส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 
- เดินแถว เข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗ 
รอบ พระชนมพรรษา 
 
 
 
- ฝึกซ้อมใหญ่  
- ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบณัฑิตชี้แจงการ
ฝึกซ้อมและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่อาคารพิธี 
- อธิการบดี  กล่าวแสดงความยินดีและให้

 
๑. ตั้งแถวๆ ละ ๓๐ คน ตามล าดับเลขท่ี 
๒. แจ้งจ านวนบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมและชื่อ-
นามสกุลของบัณฑิตที่ขาดฝึกซ้อม   
(ส่งแบบฟอร์มที่โต๊ะประสานงาน) 
๓. ฝึกซ้อมการเดินแถวเข้าสู่เขตพิธี และ 
การขานช่ือบัณฑิต ณ เครื่องสแกน 
๔. ฝึกซ้อมการเดินเข้าสู่ที่นั่งของบัณฑิต 
 

๑. ฝึกซ้อมทุกข้ันตอน 
๒. คัดเลือกตัวแทนบัณฑิตผู้ถวายมาลยั 
พระกร 
๓. ฝึกซ้อมการส่งเสดจ็ 



วัน เวลา สถานที่ กิจกรรมการฝึกซ้อม ภารกิจฝ่ายจัดการบัณฑิต 
 
- ๑๐.๓๐ -๑๗.๐๐ น. 
 
 

- ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. 

โอวาทบัณฑิต 
- ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
(ล าดับคณะตามก าหนดการจริง) 
 

งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต 

คณบดีและผู้เบิกตัวอ่านรายชื่อบัณฑิต 
๑ ฝึกซ้อมรอบหน้าเวที ให้ได้ไม่น้อยกว่านาที
ละ ๓๔ คน 
๒. ฝึกซ้อมบัณฑิตเพิ่มเติมจนเป็นท่ีพอใจก่อน
ปล่อยกลับ 
 

 
รายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม 

วันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙   
(วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 
- ๐๕.๐๐ น.  
 
- ๐๖.๐๐ น. 
- ๐๘.๐๐ น. 
 
- ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
- เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. 
- ๑๒.๔๕ น. 
- ๑๓.๐๐ น 
 
 

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

- บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
- ตั้งแถว บัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทุกคนตั้งแถวหน้าส านักงานอธิการบดี (ตามจุดที่ก าหนด) 
- อาจารย์น าแถวบัณฑิตเข้าในเขตพิธี 
- เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพิธีฯ โดยเดินไปตามเส้นทางที่ก าหนด ขึ้นด้านหน้าอาคารเฉลิม  
  พระเกียรติฯ เพื่อเข้าสู่หอ้งพิธี ผ่านประต ู๑ (ฝั่ง A)  และประตู ๒ (ฝั่ง B) 
- แขกผู้มีเกียรติ  คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี    
- ฝ่ายจัดการบัณฑิตชี้แจงก าหนดขั้นตอนในงาน 
- เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
- เสร็จพิธีงานพระราชทานปริญญาบัตร  
- บัณฑิตตั้งแถวส่งเสดจ็ ตามทางออกรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- บัณฑิตทยอยเดินแถวออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา  

 

อาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 
    ๑. ตรวจคัดกรองผู้สงสัยจะติดเชื้อไข้หวัด ๒๐๐๙ 
    ๒. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการแต่งกายของบัณฑิต 
    ๓. ตรวจสอบจ านวนบัณฑิต และช่ือ - นามสกุลของผู้ไม่มา (ระหว่างการตั้งแถว) 
    ๔. แจ้งจ านวนบัณฑิต และช่ือ - นามสกุลของผู้ไม่มา ตามแบบฟอร์ม (ทันทีท่ีบัณฑิตของคณะตนเองเดินผ่านประตูเข้าสู่
ห้องพิธีฯ) 
    ๕. อาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑตินั่งประจ าที่ตามที่ก าหนดไว ้

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวังแจ้งหมายก าหนดการ 


