
 
                                                 

                                                            

         
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง   การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  

........................................ 
  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ๓๘  แห่ง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ นั้น  ในการนี้จะเสด็จฯ 
ไปพระราชทานปริญญาบัตร  แก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน
ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   และได้
ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

เพ่ือให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย        
จึงประกาศให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่  ๗ – ๑๐  
ตุลาคม  ๒๕๖๒  โดยก าหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเลย  ซ่ึงการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น  ๒  รุ่น  ดังนี้ 

 
รุ่นที ่ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่เข้ำฝึกซ้อม ก ำหนดกำรรำยงำนตัวและฝึกซ้อม 
๑ ปริญญาเอก (๑๒ คน) 

ปริญญาโท (๙๒ คน) 
บัณฑิต ค.บ. (๗๔๕ คน) 
บัณฑิต วท.บ. (๕๑๗ คน) 

๑. รำยงำนตัววันจันทร์ที ่๗  ตุลำคม ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๒. ฝึกซ้อมวันที่  ๗ – ๘  ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
    (โปรดดูรายละเอียดในตารางการฝึกซ้อม) 

๒ บัณฑิต ศศ.บ. (๑๙๕ คน) 
บัณฑิต บธ.บ. (๖๘๘ คน)  
บัณฑิต รป.บ. (๑๗๒ คน) 
บัณฑิต น.บ. (๘๗ คน) 
บัณฑิต ทล.บ. (๖๘ คน) 
บัณฑิต ศ.บ. (๔๑ คน) 
บัณฑิต นศ.บ. (๑๔ คน) 
บัณฑิต ศป.บ. (๑๑ คน) 

๑. รำยงำนตัววันพุธที่ ๙  ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
    เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๒. ฝึกซ้อมวันที ่ ๙ – ๑๐  ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
    (โปรดดูรายละเอียดในตารางการฝึกซ้อม) 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวัน  และเวลา 
ที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
 
รุ่นที่  ๑  ปริญญำเอก  ปริญญำโท  บัณฑิต ค.บ. และ บัณฑิต วท.บ.   
   

วัน เดือน ป ี รำยกำร สถำนที ่
๗  ตุลำคม   ๒๕๖๒ 

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น 
 
 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 

 
บัณฑิตรายงานตัว  (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  บัณฑิตหญิง   
ห้ำมสวมกางเกง  ห้ำมสวมรองเท้าแตะ  ห้ำมสวมรองเทา้ส้นตึก  
ห้ำมสวมรองเท้าส้นเข็ม   และห้ำมสวมรองเท้าเปิดส้น) 
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “เทคนิคการท างานให้
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในยุค Thailand 4.0”  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ฟังการชี้แจงเกี่ยวกับระเบยีบปฏิบตัิ  และการสาธิตการเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 
บัณฑิตแยกกลุ่ม  และฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมย่อยที่ก าหนด 
 
 
พักรับประทานอาหาร 
บัณฑิตรายงานตัวที่จดุฝึกซ้อมย่อยที่ก าหนด 
ฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมที่ก าหนด 

 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
กลุ่มที่  ๑  หอประชุมขมุทองวิไล 
กลุ่มที่  ๒  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรยีนรวม ๘ ช้ัน 
กลุ่มที่  ๓  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ 
 
 
กลุ่มที่  ๑  หอประชุมขมุทองวิไล 
กลุ่มที่  ๒  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรยีนรวม ๘ ช้ัน 
กลุ่มที่  ๓  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ 

๘  ตุลำคม ๒๕๖๒ 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 
 
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 
๑๗.๑๕ น. 

 
บัณฑิตรายงานตัว 
บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามล าดับทีค่ณะกรรมการจัดให้    
ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด 
พักรับประทานอาหาร 
บัณฑิตรายงานตัว  แต่งกายตามระเบียบการเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร (เหมือนจริงทุกประการ) 
บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามล าดับทีค่ณะกรรมการจัดให้    
ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด 
บัณฑิตถ่ายภาพหมู ่

 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
หน้าหอประชุมขุมทองวิไล 

 
หมำยเหตุ ๑.  ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ  และหมายเลขประจ าตัวของบัณฑิตที่ป้ายประกาศหน้าหอประชุมขุมทองวิไล 
       ก่อนรายงานตัวทุกครั้ง  เพราะหมายเลขประจ าตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

๒.  ขอให้บัณฑิตทุกท่านจ าหมายเลขประจ าตัวของบัณฑติ  เพื่อความสะดวกในการแยกกลุ่มฝึกซ้อม 
     และการเข้าแถว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  

ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 

รุ่นที่  ๒  บัณฑิต ศศ.บ.  บัณฑิต บธ.บ.  บัณฑิต รป.บ.  บัณฑิต น.บ.  บัณฑิต ทล.บ  บัณฑิต ศ.บ.  
 บัณฑิต นศ.บ.  และบัณฑิต ศป.บ 
   

วัน เดือน ป ี รำยกำร สถำนที ่
๙  ตุลำคม ๒๕๖๒ 

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. 
 
 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 

 
บัณฑิตรายงานตัว  (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  บัณฑิตหญิงห้ำม
สวมกางเกง  ห้ำมสวมรองเท้าแตะ  ห้ำมสวมรองเท้าส้นตึก  
ห้ำมสวมรองเท้าส้นเข็ม  และห้ำมสวมรองเท้าเปิดส้น) 
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “เทคนิคการท างานให้
มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในยุค Thailand 4.0”  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ฟังการชี้แจงเกี่ยวกับระเบยีบปฏิบตัิ  และการสาธิตการเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร 
บัณฑิตแยกกลุ่ม  และฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมย่อยที่ก าหนด 
 
 
พักรับประทานอาหาร 
บัณฑิตรายงานตัวท่ีจดุฝึกซ้อมย่อยที่ก าหนด 
ฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมที่ก าหนด 

 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
กลุ่มที่  ๑  หอประชุมขมุทองวิไล 
กลุ่มที่  ๒  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรยีนรวม ๘ ช้ัน 
กลุ่มที่  ๓  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ 
 
 
กลุ่มที่  ๑  หอประชุมขมุทองวิไล 
กลุ่มที่  ๒  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรยีนรวม ๘ ช้ัน 
กลุ่มที่  ๓  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ 

๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 
 
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 
๑๗.๑๕  น. 

 
บัณฑิตรายงานตัว 
บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามล าดับทีค่ณะกรรมการจัดให้ 
ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด 
พักรับประทานอาหาร 
บัณฑิตรายงานตัว  แต่งกายตามระเบียบการเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร (เหมือนจริงทุกประการ) 
บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามล าดับทีค่ณะกรรมการ 
จัดให้  ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด 
บัณฑิตถ่ายภาพหมู ่

 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
หอประชุมขุมทองวิไล 
 
หน้าหอประชุมขุมทองวิไล 

 
หมำยเหตุ ๑.  ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ  และหมายเลขประจ าตัวของบัณฑิตที่ป้ายประกาศหน้าหอประชุมขุมทองวิไล 
       ก่อนรายงานตัวทุกครั้ง  เพราะหมายเลขประจ าตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

๒.  ขอให้บัณฑิตทุกท่านจ าหมายเลขประจ าตัวของบัณฑติ  เพื่อความสะดวกในการแยกกลุ่มฝึกซ้อม 
     และการเข้าแถว 

 


