ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
........................................
ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี จะเสด็ จ ฯ ไป
พระราชทานปริญญาบั ตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในระหว่ างวั น ที่ ๑๕ – ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุ ม มหาวชิ ราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้กาหนดให้ ผู้ สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดาเนินไปด้วยความเรีย บร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึ ง ประกาศให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รในครั้ ง นี้ ได้ เข้ า ฝึ ก ซ้ อ มระหว่ า งวั น ที่
๑๑ – ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ โดยก าหนดการฝึ กซ้ อมพิ ธี พระราชทานปริญ ญาบั ตร ณ หอประชุ มขุ มทองวิ ไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึง่ การฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่
๑

๒

ผู้สำเร็จกำรศึกษำที่เข้ำฝึกซ้อม
ปริญญาเอก (๑๒ คน)
ปริญญาโท (๙๒ คน)
บัณฑิต ค.บ. (๗๔๕ คน)
บัณฑิต วท.บ. (๕๑๗ คน)

กำหนดกำรรำยงำนตัวและฝึกซ้อม
๑. รำยงำนตัววันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒. ฝึกซ้อมวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๓
(โปรดดูรายละเอียดในตารางการฝึกซ้อม)
๑. รำยงำนตัววันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒. ฝึกซ้อมวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๓
(โปรดดูรายละเอียดในตารางการฝึกซ้อม)

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)
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวัน และเวลา
ที่กาหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดกำรฝึกซ้อมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
รุ่นที่ ๑ ปริญญำเอก ปริญญำโท บัณฑิต ค.บ. และ บัณฑิต วท.บ.
วัน เดือน ปี
๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๓
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น

รำยกำร

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

บั ณ ฑิ ต รายงานตั ว (แต่ งกายด้ ว ยชุ ด สุ ภ าพ บั ณ ฑิ ต หญิ ง
ห้ำมสวมกางเกง ห้ำมสวมรองเท้าแตะ ห้ำมสวมรองเท้าส้นตึก
ห้ำมสวมรองเท้าส้นเข็ม และห้ำมสวมรองเท้าเปิดส้น)
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการทางานให้
มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในยุค Thailand 4.0”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฟังการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ และการสาธิตการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตแยกกลุ่ม และฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมย่อยที่กาหนด

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

พักรับประทานอาหาร
บัณฑิตรายงานตัวที่จดุ ฝึกซ้อมย่อยที่กาหนด
ฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมที่กาหนด

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๓
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัว
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามลาดับทีค่ ณะกรรมการจัดให้
ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัว แต่งกายตามระเบียบการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร (เหมือนจริงทุกประการ)
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามลาดับทีค่ ณะกรรมการจัดให้
ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด
๑๗.๑๕ น.
บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
หมำยเหตุ

สถำนที่
หอประชุมขุมทองวิไล

หอประชุมขุมทองวิไล

หอประชุมขุมทองวิไล
กลุ่มที่ ๑ หอประชุมขุมทองวิไล
กลุ่มที่ ๒ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น
กลุ่มที่ ๓ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ

กลุ่มที่ ๑ หอประชุมขุมทองวิไล
กลุ่มที่ ๒ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น
กลุ่มที่ ๓ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ
หอประชุมขุมทองวิไล

หอประชุมขุมทองวิไล
หอประชุมขุมทองวิไล
หน้าหอประชุมขุมทองวิไล

๑. ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ และหมายเลขประจาตัวของบัณฑิตที่ป้ายประกาศหน้าหอประชุมขุมทองวิไล
ก่อนรายงานตัวทุกครั้ง เพราะหมายเลขประจาตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
๒. ขอให้บัณฑิตทุกท่านจาหมายเลขประจาตัวของบัณฑิต เพื่อความสะดวกในการแยกกลุ่มฝึกซ้อม
และการเข้าแถว

กำหนดกำรฝึกซ้อมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ 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 ปี
๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๓
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.

รำยกำร

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

บัณฑิตรายงานตัว (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ บัณฑิตหญิงห้ำม
สวมกางเกง ห้ำมสวมรองเท้าแตะ ห้ำมสวมรองเท้าส้นตึก
ห้ำมสวมรองเท้าส้นเข็ม และห้ำมสวมรองเท้าเปิดส้น)
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการทางานให้
มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในยุค Thailand 4.0”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฟังการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ และการสาธิตการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตแยกกลุ่ม และฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมย่อยที่กาหนด

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

พักรับประทานอาหาร
บัณฑิตรายงานตัวที่จดุ ฝึกซ้อมย่อยที่กาหนด
ฝึกซ้อมตามจุดฝึกซ้อมที่กาหนด

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๓
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.
หมำยเหตุ

บัณฑิตรายงานตัว
บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามลาดับทีค่ ณะกรรมการจัดให้
ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด
พักรับประทานอาหาร
บัณฑิตรายงานตัว แต่งกายตามระเบียบการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร (เหมือนจริงทุกประการ)
บัณฑิตเข้าแถวและนั่งตามลาดับทีค่ ณะกรรมการ
จัดให้ ฝึกซ้อมตามขั้นตอนอย่างละเอียด
บัณฑิตถ่ายภาพหมู่

สถำนที่
หอประชุมขุมทองวิไล

หอประชุมขุมทองวิไล

หอประชุมขุมทองวิไล
กลุ่มที่ ๑ หอประชุมขุมทองวิไล
กลุ่มที่ ๒ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น
กลุ่มที่ ๓ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ

กลุ่มที่ ๑ หอประชุมขุมทองวิไล
กลุ่มที่ ๒ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น
กลุ่มที่ ๓ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ
หอประชุมขุมทองวิไล

หอประชุมขุมทองวิไล
หอประชุมขุมทองวิไล
หน้าหอประชุมขุมทองวิไล

๑. ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ และหมายเลขประจาตัวของบัณฑิตที่ป้ายประกาศหน้าหอประชุมขุมทองวิไล
ก่อนรายงานตัวทุกครั้ง เพราะหมายเลขประจาตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
๒. ขอให้บัณฑิตทุกท่านจาหมายเลขประจาตัวของบัณฑิต เพื่อความสะดวกในการแยกกลุ่มฝึกซ้อม
และการเข้าแถว

