
                                                                           
ที ่ศธ ๐๕๒๙/ว. ๑๑๓๑              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                ๘๕ ถนนสถลมาร์ค 
                ต. เมืองศรีไค   อ.วารินช าราบ 
                อุบลราชธาน ี๓๑๔๐ 
 
            ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง ขออนุญาตให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
 
เรียน ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่  ๑๘ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขออนุญาตให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรายงานตัวฝึกซ้อมและ
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร ตามวันเวลาดังกล่าวด้วย   
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

                                                            
               (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์) 
              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี   
ฝ่ายประสานงานและอ านวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๓๑๓๑   



  

                                                                           
ที ่ศธ ๐๕๒๙/ว.๑๑๓๐               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                 ๘๕ ถนนสถลมาร์ค 
                 ต. เมืองศรีไค   อ.วารินช าราบ 
                 อุบลราชธาน ี๓๑๔๐ 
 
       ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   
 
เรียน บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันจันทร์ ที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙    
 การนี้ มหาวิทยาลัยขอแจ้งก าหนดการให้บัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ้อมเพ่ือเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ดังนี้  
  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนยืนยันผ่านระบบ REG    
   วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙     รายงานตัว ฝึกซ้อมย่อย 
  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙   ถ่ายภาพหมู่และซ้อมใหญ่  
  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙    พักเตรียมงาน/ซ้อมซ่อมเฉพาะรายบุคคล    
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙   วันพระราชทานปริญญาบัตร 
  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้บัณฑิตติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
มหาวิทยาลัยทาง www.ubu.ac.th  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ       
 
              ขอแสดงความนับถือ 

                                                                         
                  (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฝ่ายประสานงานและบริหารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โทรศัพท/์โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๓๑๓๑   
 



  

 
MOE 0529/1132       Ubon Ratchathani University 
         85 Sathonlamark Road 

Warin Chamrap District 
Ubon Ratchathani 34190 
 

  15 February  2016 
Title: Graduation Day 2014 
 

Dear Graduate of Ubon Ratchathani University, 
 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej has approved the appointment of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn to proceed on His Majesty's behalf to present awards to 
Ubon Ratchathani University students who successfully completed graduation requirements 
in 2013. These awards will be presented at His Majesty the King  7 th  Cycle Birthday 
Anniversary Celebration Building, Ubon Ratchathani University, Warin Chamrap District, Ubon 
Ratchathani Province on 21 March 2016. 
 

This letter invites you, as a graduate, to register and participate in the ceremony. The details 
of registration and participation are: 
  19  February 2016   Deadline for registration  

18 -21 March 2016  Graduation Day 
Please consult the website http://www.ubu.ac.th for any change in arrangements. 
 
Yours sincerely, 

 
Associate Professor Dr Ariyaporn Pongrat 
Vice President Academic Affairs  
 
 
 
 
 
 
Coordinator and Administrator to Graduation Day 
Tel/Fax +66 4535 3131 


