Page 1 of 4

กำหนดกำรฝึกซ้อมและพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ณ มหำวิทยำลัยพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
วันศุกร์ท่ี 21 กุมภำพันธ์ – วันจันทร์ท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2563
***********************************
สิ่งที่บัณฑิตควรทรำบและถือปฏิบัติในวันซ้อมย่อย วันที่ 21 – 22 กุมภำพันธ์ 2563
เอกสารประกอบการรายงานตัว ได้แก่
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 ใบ (สาหรับติดบัตรประจาตัวบัณฑิตและจองรูปถ่ายบัณฑิต)
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ราชการออกให้
การแต่งกาย : ให้บัณฑิตทุกคน นาหมวกวิทยฐานะมาใช้ฝกึ ซ้อมด้วย
 บัณฑิตหญิง ชุดสุภาพ สวมกระโปรงแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่าเท่านั้น และควรสวมรองเท้าที่จะใส่วันรับจริง
 บัณฑิตชาย ชุดสุภาพ สวมกางเกงสแลคขายาวสุภาพ และควรสวมรองเท้าที่จะใส่วนั รับจริง
 บัณฑิตที่แต่งกายไม่ตรงกับเพศกาเนิด ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีเท่านั้น
 ไม่อนุญาตให้สวมใส่กระโปรง / กางเกง ที่เป็นผ้ายีนส์ และไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ โดยเด็ดขาด
 ไม่ควรนากระเป๋าถือ หรือสัมภาระใดๆ เข้ามาในห้องรับพระราชทานปริญญาบัตร เพราะการฝึกซ้อมจะมีการ
เคลื่อนย้ายอยู่เสมอ อาจสูญหายและไม่สะดวกต่อการฝึกซ้อม

หมำยเหตุ :
1. กาหนดการฝึกซ้อม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. สาหรับบัตรฝึกซ้อมของบัณฑิต หากบันทึกรหัสประจาตัวในระบบ RFID ไม่ครบ 3 ครั้ง จะไม่อนุญาตให้เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร และห้ามมิให้ลงชื่อรายงานตัวแทนกันโดยเด็ดขาด
3. สาหรับรายละเอียดอื่นๆ หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทา่ นทราบทาง
Website : http://graduate.up.ac.th/
4. ชุดครุยสาหรับบัณฑิตทีส่ ั่งจองกับทางมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งความประสงค์ที่จะมารับในวันฝึกซ้อมฯ
บัณฑิตสามารถรับ – คืน ชุดครุยได้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 หลังห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม
วันรับชุดครุย : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. และ
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 – 19.00 น.
วันส่งคืนชุดครุย : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. และ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.
5. บัณฑิตสามารถสั่งจองรูป / กรอบรูปได้ ในวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 – 18.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 หลังห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
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วันศุกร์ท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563 :
วันซ้อมย่อยวันที่ 1 (แต่งกำยชุดสุภำพ : ชำย กำงเกงสุภำพ / หญิง กระโปรงสุภำพ ยำวคลุมเข่ำ)
06.30 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- รายงานตัว รับบัตรฝึกซ้อมและบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
08.00 - 11.00 น. ฝ่ายฝึกซ้อมประจาคณะ ดาเนินการฝึกซ้อมย่อย
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
11.30 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิต
12.00 น. ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
14.00 - 17.00 น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมชีแ้ จงเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
- ฝึกซ้อมบนเวทีจริงตามลาดับ ตั้งแต่ตน้ จนจบ และรับฟังคาชี้แจง
- บัณฑิตที่เป็นว่าที่รอ้ ยตรี / ข้าราชการตารวจ ทหาร
เข้ารับการฝึกซ้อมการครองกระบี่ โดย มทบ. 34 ณ ห้อง พรบ.1
-------------------------------------วันเสำร์ที่ 22 กุมภำพันธ์ 2563 :
วันซ้อมย่อยวันที่ 2 (แต่งกำยชุดสุภำพ : ชำย กำงเกงสุภำพ / หญิง กระโปรงสุภำพ ยำวคลุมเข่ำ)
06.30 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- รายงานตัว และบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 2
08.00 - 11.00 น. ฝ่ายฝึกซ้อมประจาคณะ ดาเนินการฝึกซ้อมย่อย
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
11.30 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิต
12.00 น. ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
14.00 - 17.00 น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมชีแ้ จงเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
- ฝึกซ้อมบนเวทีจริงตามลาดับ ตั้งแต่ตน้ จนจบ และรับฟังคาชี้แจง
--------------------------------------
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วันอำทิตย์ท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2563 : วันซ้อมใหญ่ (แต่งกำยเหมือนวันรับจริง)
04.30 - 05.30 น. บัณฑิต รายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- รายงานตัว และบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 3
- ฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ
- ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิต
06.00 น. ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
08.00 น. อธิการบดีให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
- นายกสมาคมศิษย์เก่าแสดงความยินดีกับบัณฑิต
- พิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
09.00 - 11.00 น. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางดาเนินการฝึกซ้อมตามลาดับ จนเสร็จสิ้นพิธีการ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถ่ายรูปหมู่ ตามลาดับกาหนดการถ่ายรูปหมู่
ณ อาคารสงวนเสริมศรี
หมำยเหตุ :
 ให้บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันรับจริง ตามเพศที่ระบุในบัตรประชาชน
ยกเว้น บัณฑิตที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
 บัณฑิตที่แต่งกายไม่ถูกต้อง และได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ให้ดาเนินการปรับแก้ไขการแต่งกายหรือทรงผมต่างๆ ให้เรียบร้อย
หากดาเนินการไม่ถูกต้องและถูกตรวจพบในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 บัณฑิตรับประทานอาหารกลางวันที่ คณะ/วิทยาลัย
 ผูบ้ ริหารถ่ายรูปหมู่ (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี) เวลา 07.00 น.
**********************************
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วันจันทร์ท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2563 (*) : วันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
04.30 น. บัณฑิต รายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิตตามลาดับ
- ฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ
- ฝ่ายพยาบาลทาการตรวจคัดกรองผู้ป่วย
06.00 น. ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
08.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อม ณ ห้องรับพระราชทานปริญญาบัตร
09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จพระรำชดำเนินมำยังห้องพิธี
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 4,224 คน
12.30 น. สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จฯ ออกจำกห้องพิธี
- บัณฑิตทยอยเดินออกจากห้องพิธี (อย่างรวดเร็ว)
(*) หมำยกำหนดกำรในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 ปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
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