
ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและฝึกซ้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  

ระหว่ำงวันที่  ๑๔ – ๑๖  มีนำคม  ๒๕๖๑  ณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
--------------------------------------------- 

 

วันพุธที่  ๑๔  มีนำคม  ๒๕๖๑   
      ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   กำรรำยงำนตัว 

     ค.บ.   รายงานตัว ณ อาคาร ๓๒ คณะครุศาสตร์                              
       บธ.บ., บช.บ. รายงานตัว ณ อาคาร ๘  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  

     ศศ.บ., รป.บ.  รายงานตัว ณ ชั้นล่าง (อาคาร ๕๒) อาคารวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
     วท.บ., วศ.บ.  รายงานตัว ณ หอประชุมไพรพะยอม 
     น.บ., พท.บ.   รายงานตัว ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
     ส.บ., พย.บ.  รายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 

      ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   คณบดี กล่ำวต้อนรับ ณ สถำนที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
     ค.บ.   รับฟังค าชี้แจง ณ อาคาร ๓๒ คณะครุศาสตร์                              
     บธ.บ., บช.บ. รับฟังค าชี้แจง ณ อาคาร ๘  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
     ศศ.บ., รป.บ. รับฟังค าชี้แจง ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ (อาคาร ๕๒) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     วท.บ., วศ.บ.  รับฟังค าชี้แจง ณ หอประชุมไพรพะยอม 
     น.บ., พท.บ.   รบัฟังค าชี้แจง ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ส.บ., พย.บ.  รับฟังค าชี้แจง ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

      ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก 
     ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มีนำคม  ๒๕๖๑         
      (๑) ส ำหรับบัณฑิตปริญญำตรี 
      ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ฝึกซ้อมบนเวที ตามที่ก าหนดแต่ละวุฒิการศึกษา 

     ค.บ.   ฝึกซ้อม ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
     บธ.บ., บช.บ. ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ 

(OTOP CENTER) 
     ศศ.บ., รป.บ. ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ (อาคาร ๕๒) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     วท.บ., วศ.บ.  ฝึกซ้อม ณ หอประชุมไพรพะยอม 
     น.บ., พท.บ.   ฝึกซ้อม ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ส.บ., พย.บ.  ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกซ้อมบนเวที (ต่อ) 
     ค.บ.   ฝึกซ้อม ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
     บธ.บ., บช.บ. ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ 

(OTOP CENTER) 
/ศศ.บ., รป.บ. ฝึกซ้อม ณ ... 

 



- ๒ – 
 

     ศศ.บ., รป.บ. ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ (อาคาร ๕๒) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     วท.บ., วศ.บ.  ฝึกซ้อม ณ หอประชุมไพรพะยอม 
     น.บ., พท.บ.   ฝึกซ้อม ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒  อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ส.บ., พย.บ.  ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

     (๒) ส ำหรับบัณฑิตปริญญำโท และปริญญำเอก   
 ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   รายงานตัวที่ ชั้นล่าง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๐.๓๐ น.    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น ๓  

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  รับฟังค าชี้แจงและพบอาจารย์ฝึกซ้อมประชุมกลุ่ม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พัก   
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกซ้อมบนเวที (ต่อ)  ห้องประชุมโกเมน ชั้น ๓ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   

 
วันศุกร์ที่  ๑๖  มีนำคม  ๒๕๖๑  (แต่งกำยสวมชุดครุยวิทยฐำนะเหมือนวันรับจริง) 

ภำคเช้ำ (รอบแรก) บัณฑิต วท.บ., วศ.บ., บธ.บ., บช.บ., ค.บ., น.บ. และ พท.บ.   
๐๖.๓๐ น.  บัณฑิตตั้งแถวบริเวณเต้นท์หน้าคณะนิติศาสตร์ 
๐๗.๓๐ น.  บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมไพรพะยอม 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

และฝึกซ้อมบนเวทีตามล าดับ 
ภำคบ่ำย (รอบสอง) บัณฑิต ศศ.บ., รป.บ., ส.บ., พย.บ., ปริญญำโท และปริญญำเอก 
๑๒.๐๐ น.  บัณฑิตตั้งแถวบริเวณเต้นท์หน้าคณะนิติศาสตร์ 
๑๓.๐๐ น.  บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุมไพรพะยอม 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

และฝึกซ้อมบนเวทีตามล าดับ 
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