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การนัดหมายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
การเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  20 – 22  ธันวาคม  2565   
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว 

*************** 

 
การป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 

 1. ขอให้บัณฑิตทุกท่านส่งผลตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม ภายใน 48 ชั่วโมง  
      โดยนำส่งผลตรวจ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565  
      ได้ที่ https://citly.me/CvDPy 
  2. ให้บัณฑิตทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยสีขาว (ไม่มีสายคล้องหน้ากาก)  
      ระหว่างร่วมกิจกรรมตลอดเวลา 
 
การรับชุดครุย และชุดสูท ท่ีจองไว้กับมหาวิทยาลัย 

 บัณฑิตติดต่อรับชุดครุย และชุดสูท ตามท่ีสั่งจองไว้กับมหาวิทยาลัย ด้วยตนเอง  
  ณ ห้องกระจก (ด้านข้างห้องประชุมสโลป) ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 
    วันที่ 19 ธันวาคม 2565  เวลา 14.00 - 18.00 น.  
   วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 - 18.00 น. 
   
รูปถ่ายติดบัตรประจำตัวบัณฑิต 

  ขอให้บัณฑิตทุกท่าน นำรูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  
  มาติดบัตรในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (วันที่สองของการฝึกซ้อม) 
 
การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้าร่วมฝึกซ้อม 

  วันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 
   - บัณฑิตชาย    แต่งกายสุภาพ   สวมเสื้อเชิ้ตมีปก รองเท้าคัทชูสีดำ  
  - บัณฑิตหญิง   แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินครึ่งน่อง รองเท้าคัทชูสีดำ  
   ***บัณฑิตควรสวมรองเท้าคู่ที่จะใช้วันรับจริง*** 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 (วันซ้อมใหญ่) 
  บัณฑิตแต่งชุดครุยปริญญา (เสมือนวันรับจริง) 
 

SCAN เพื่อส่งผลตรวจ ATK 
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การจองรูปตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

  การจองรูปวันรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
(ร้านให้บริการถ่ายภาพ : ข้อมูลอยู่ในใบจองรูป) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะแจกแบบฟอร์มการจองรูปให้บัณฑิตในวันฝึกซ้อม โดย บัณฑิตต้อง  
กรอกข้อมูลและนำใบจองรูปไปยื่นพร้อมชำระเงินที่สถานที่จองรูป ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม   
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

การจัดกลุ่มบัณฑิต กลุ่มภาคเช้า – กลุ่มภาคบ่าย 
 

ลำดับที ่ บัณฑิตกลุ่มภาคเช้า 
 ระดับบัณฑิต 
1 ครุศาสตรบัณฑิต 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
4 เทคโนโลยบีัณฑติ 
5 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
6 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
8 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
ลำดับที ่ บัณฑิตกลุ่มภาคบ่าย 

 ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎบีัณฑิต 
1 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ระดับบัณฑิต 
6 บัญชบีัณฑิต 
7 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
8 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
9 นิเทศศาสตรบัณฑิต 
10 นิติศาสตรบัณฑิต 
11 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
12 รัฐศาสตรบัณฑติ 
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กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันที่  20 – 22  ธันวาคม  2565 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว 
……………………………………………………..……… 

 

วันอังคารที่  20  ธันวาคม  2565  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 08.00 - 08.30 น.  บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที่กำหนด 
 08.30 - 08.45 น.  แถวบัณฑิตเคลื่อนไปยังห้องซ้อมกลุ่มใหญ่ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด 
 08.45 - 09.00 น.  ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย 
 09.00 - 09.30 น.  พิธีเปิด (ห้องถ่ายทอดหลัก ห้องสโลป 800 ที่นั่ง) 

09.30 – 10.30 น.  - ชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
   (ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและการเตรียมความพร้อมเข้ารับฯ) 
   - ชมวีดิทัศน์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการสาธิต 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที่กำหนด 
 10.45 - 12.00 น.  การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย  
  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30 น.  การฝึกซ้อมกลุ่มใหญต่ามห้องที่กำหนด 

14.30 - 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
  14.45 - 16.30 น.  การฝึกซ้อมกลุ่มใหญต่ามห้องที่กำหนด (ต่อ) 
  16.30 – เป็นต้นไป    การฝึกซ้อมบัณฑิตทหาร ตำรวจ ที่ได้รับกระบี่ (นำกระบี่มาด้วย) 
    ณ กองพัฒนานักศึกษา 
   
  หมายเหตุ :  บัณฑิตปริญญาโท-ปริญญาเอก รายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา  เวลา 09.30 น.  
  และฝึกซ้อม เวลา 10.00-12.00 น. 
 
การแต่งกายของบัณฑิต:  
- บัณฑิตชาย   แต่งกายสุภาพ   สวมเสื้อเชิ้ตมีปก รองเท้าคัทชูสีดำ  
- บัณฑิตหญิง  แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินครึ่งน่อง รองเท้าคัทชูสีดำ  
 ***ควรสวมรองเท้าคู่ที่จะใช้วันรับจริง*** 
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วันพุธที่  21  ธันวาคม  2565   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
บัณฑิตกลุ่มภาคเช้า    
 

 08.00 - 08.30 น. บัณฑิตตั้งแถว และรายงานตัว ชั้น 1 หอประชุมศรีวชิรโชติ 
 08.30 - 09.00 น. แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 
 09.00 - 10.00 น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต 
  10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต (ต่อ) 
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที่กำหนด 
 13.00 - 14.00 น. ฝึกซ้อม ณ ห้องซ้อมกลุ่มใหญ่ 

14.00 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.30 - 16.30 น. การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ ่(ต่อ)  
 

  
บัณฑิตกลุ่มภาคบ่าย    
 

 08.30 - 09.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที่กำหนด 
 09.00 - 10.00 น. การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ่  
  10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. การฝึกซ้อมกลุ่มใหญ ่(ต่อ) 
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที่กำหนด 
 13.00 - 13.30 น. บัณฑิตตั้งแถว และรายงานตัว ชั้น 1 หอประชุมศรีวชิรโชติ 
 13.30 - 14.00 น. แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 
 14.00 - 15.00 น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต 

15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 15.30 - 16.30 น. การฝึกซ้อมรวมบัณฑิต (ต่อ) 
 

  หมายเหตุ : บัณฑิตปริญญาโท-ปริญญาเอก รายงานตัวที่ กองพัฒนานักศึกษา  เวลา 09.30 น.  
       ฝึกซ้อมภาคเช้า เวลา 10.00-12.00 น.  และฝึกซ้อมภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.   
 
การแต่งกายของบัณฑิต:  
- บัณฑิตชาย   แต่งกายสุภาพ   สวมเสื้อเชิ้ตมีปก รองเท้าคัทชูสีดำ  
- บัณฑิตหญิง  แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินครึ่งน่อง รองเท้าคัทชูสีดำ  
 ***ควรสวมรองเท้าคู่ที่จะใช้วันรับจริง*** 
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วันพฤหัสบดีที ่ 22  ธันวาคม  2565  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
บัณฑติกลุ่มภาคเช้า   บัณฑิตแต่งชุดครุยปริญญา (เสมือนวันรับจริง) 
 
  07.30 - 08.00 น. บัณฑิตตั้งแถว และรายงานตัว ด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ 
 08.00 - 08.30 น. แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 

09.00 - 10.00 น. พิธีมุทิตาบัณฑิต และมอบเหรียญแก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 10.00 - 12.00 น. การฝึกซ้อมบัณฑิตตามพิธีจริง และนัดหมาย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
13.00 - 16.30 น. บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ 
 
หมายเหตุ : ผู้ได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้าร่วมพิธีมุทิตาบัณฑิต  
  และฝึกซ้อมในภาคเช้า เวลา 08.00-12.00 น. 
 
 

บัณฑิตกลุ่มภาคบ่าย   บัณฑิตแต่งชุดครุยปริญญา  (เสมือนวันรับจริง) 
 
  08.30 - 12.00 น. บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ 

11.00 - 12.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 13.00 - 13.30 น. บัณฑิตตั้งแถว และรายงานตัว ชั้น 1 หอประชุมศรีวชิรโชติ 

13.30 - 14.00 น. แถวบัณฑิตเคลื่อนเข้าสู่หอประชุมศรีวชิรโชติ 
14.00 - 14.30 น. พิธีมอบเหรียญแก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

 14.30 - 16.30 น. การฝึกซ้อมบัณฑิตตามพิธีจริง และนัดหมาย 
 
 หมายเหตุ : บัณฑิตปริญญาโท-ปริญญาเอก ถ่ายภาพหมู่ภาคเช้า และภาคบ่าย  
           ตามกำหนดการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

*****กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***** 
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การนัดหมายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  2565   
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง อำเภอแม่ริม 

********************** 

  
 
 การนัดหมายบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง อำเภอแม่ริม 
 
บัณฑิตกลุ่มภาคเช้า   
  เวลา 05.30-07.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดตรวจ ATK อาคารอำนวยการและบริหารกลาง 
  เวลา 07.30 น.   ตั้งแถว ณ อาคารโหลดบัณฑิต 
 
บัณฑิตกลุ่มภาคบ่าย  
   เวลา 08.00-10.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดตรวจ ATK อาคารอำนวยการและบริหารกลาง 
  เวลา 11.30 น.   ตั้งแถว ณ อาคารโหลดบัณฑิต 
 
       
 
 

***ขอให้บัณฑิตทุกท่าน ตรงต่อเวลาในทุกกิจกรรม*** 


