ที่ อว 0614/ว 3035

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
53000
21 กันยายน 2565

เรื่อง

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เรียน บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และ
เอกสารเกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า โปรดกระหม่อ มให้ส มเด็จ พระเจ้าลูก เธอเจ้า ฟ้า พัช รกิต ิย าภา นเรนทิร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ จึ ง ส่ ง ประกาศและเอกสารที่ เกี่ ย วกั บ งานพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562 โดยขอให้บัณฑิตทุกคน
ทั้งผู้ที่ประสงค์และไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ศึกษาเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ให้เข้าใจ
และกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.uru.ac.th ระหว่างวันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 0-5541-6601 ต่อ 1665, 1691-92, 1174-75
โทรสาร 0-5541-5067

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562
********************

ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ รเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า โปรดกระหม่อ มให้ ส มเด็จ พระเจ้าลูก เธอเจ้า ฟ้า พัช รกิต ิย าภา นเรนทิร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2560 - 2562 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อาศัยอานาจตามความในมาตรา
31 (1) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงกาหนดให้
บัณฑิตทุกคนได้ทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. วิธีรายงานตัวการรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตทุกคนทั้งผู้ประสงค์ และไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แสดงความจานง
ในระบบลงทะเบียนรับปริญญาบัตร ทีเ่ ว็บไซต์ www.uru.ac.th และให้พิมพ์เอกสารใบแจ้งการชาระค่าธรรมเนียม
(Teller Payment) ไปชาระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 17 - 28 ตุลาคม
2565 เท่านั้น และเจ้าหน้าทีจ่ ะได้ตรวจสอบและยืนยันสถานะการชาระเงินให้บัณฑิตทราบต่อไป
2. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบัณฑิต มีดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

รายการ

ค่าลงทะเบียนรับปริญญาบัตร
ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าตลอดชีพ
ค่าชุดครุย (ตัดซื้อ) พร้อมเข็มวิทยฐานะ และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
ค่าถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ขนาด 12”x 24” (อเดมโก้กรอบทอง)
ค่าบริการรถ – รับส่งบัณฑิต ไปจังหวัดเชียงใหม่
(ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าสวัสดิการบนรถ ค่าประกันอุบัติเหตุ)
- ขึ้นรถ ณ จังหวัดน่าน
- ขึ้นรถ ณ จังหวัดแพร่ และ จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ หากยกเลิกการจอง มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินให้ทุกกรณี
6 การขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับปริญญาบัตร)
6.1 รับทางไปรษณีย์
6.2 รับด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา อาคารภูมิราชภัฏ
(ขอรับได้หลังเสร็จสิ้นงานพิธีไปแล้ว 1 สัปดาห์)

เข้ารับ
ปริญญาบัตร
400
150
1,200
750

ไม่เข้ารับ
ปริญญาบัตร
0
150
0
0

1,800
1,700

0
0

0
0

100
0

หมายเหตุ 1. บัณฑิตชายที่ไม่ใช่ข้าราชการ ให้ดาเนินการเช่าหรือตัดชุดสูท (สีกรมท่าเข้มเท่านั้น) ด้วยตนเอง
2. บัณฑิตทีป่ ระสงค์จะซื้อเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา มีจาหน่ายในวันฝึกซ้อมฯ หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยจัดหารายได้ เบอร์โทรศัพท์ 055-416601 ต่อ 1684 ในวันเวลาราชการ

3. กาหนดการวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(1) บั ณฑิตที่แจ้งความจ านงจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2562
ให้ เข้ารั บ การฝึ กซ้ อ มพิ ธีพ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ระหว่างวัน ที่ 19 - 21 ธัน วาคม 2565 ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ลารางทุ่งกะโล่)
(2) ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่แจ้งความจานงจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้ารับการ
ฝึ ก ซ้ อ มพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ระหว่ า งวั น ที่ 20 - 21 ธั น วาคม 2565 พร้ อ มกั บ บั ณ ฑิ ต รอบสอง
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ลารางทุ่งกะโล่)
(3) ให้ น ารู ป ถ่ายสวมชุด ครุ ย วิท ยฐานะ ขนาด 1 - 1.5 นิ้ ว จานวน 2 รูป มาในวัน ฝึ ก ซ้อ มฯ
เพื่อจัดทาบัตรประจาตัวบัณฑิต
(4) การแบ่งกลุ่มบัณฑิตรอบแรกและรอบสอง เพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ ดู รายละเอีย ด ได้ท างเว็บ ไซต์ www.uru.ac.th ตั้งแต่ เดือ นพฤศจิก ายน 2565 เป็ น ต้น ไป และให้ บั ณ ฑิ ต
ตรวจสอบหมายเลขแถวที่นั่ง เลขที่นั่ง เพื่อใช้ลงทะเบียนรายงานตัว ฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ์ (ล ารางทุ่ งกะโล่ ) ทั้ งนี้ ให้ แ สดงผลตรวจ ATK และสวมหน้ ากากอนามั ย ตลอด
ระยะเวลาการฝึกซ้อมฯ และในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่
4. การรับปริญญาบัตร
(1) บั ณ ฑิ ตที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญ ญาบัตร ต้องผ่ านการฝึ กซ้อมพิธีพ ระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต ร ตลอดระยะเวลา 3 วัน หากไม่ ค รบหรือ ไม่ ผ่ านการฝึ กซ้ อ ม และไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศฉบั บ นี้
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์บัณฑิตในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดเชียงใหม่
(2) บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แจ้งในระบบลงทะเบียนรับปริญญาบัตร
ทางเว็บไซต์ www.uru.ac.th เท่านั้น และปฏิบัติตามวิธีรายงานตัวข้อที่ 1 - 2
5. การแต่งกายของบัณฑิต
(1) วันรายงานตัวและวันฝึกซ้อมย่อยและวันซ้อมรวม (วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565)
ดุษฎีบัณ ฑิต มหาบั ณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน สวมชุดสุ ภาพ เหมาะสมกับสถานที่ราชการ
บัณฑิตหญิงห้ามสวมกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าเปิดเห็นนิ้วเท้าหรือส้นเท้า ให้สวมรองเท้าคัชชูหุ้มส้น
สีดาที่จะใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น บัณฑิตชายห้ามสวมกางเกงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
ให้สวมรองเท้าหนังสีดาเท่านั้น (ควรเป็นคู่ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร)
(2) วันฝึก ซ้อมใหญ่ (วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2565) และวัน เข้ารับพระราชทานปริญ ญาบัตร
(วันที่ 23 ธันวาคม 2565)
บัณฑิตชาย : สวมชุดนักศึกษาชาย (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย กางเกงสแล็คขายาวสีเดียวกับเสื้อสูทสากล (สีกรมท่าเข้มเท่านั้น)
(ห้ ามมีโลหะ) หั ว เข็มขัดตราพระราชลั ญ จกร สายเข็ม ขัดหนังสี ดา ผู กเนคไทตราสั ญ ลั กษณ์ ของมหาวิทยาลั ย
สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาล้วน (ห้ามใช้รองเท้าหนังแก้ว) ห้ามมีโลหะประดับ สวมถุงเท้าสีดา ไม่มีลวดลาย ตัดผม
ทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา ห้ามไว้ผมยาวรุงรัง และสวมชุดครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตหญิง : สวมชุดนักศึกษาหญิง (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่รัดแน่น ติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิท ยาลัยทุกเม็ดถึงคอ สวมเสื้อชั้นใน
สี ขาวหรือสี เนื้ อไม่มีล วดลาย ใส่ เสื้ อบั งทรง (ซับ ใน) สวมกระโปรงเข้ารูปสี กรมท่าเข้ม ยาวคลุ มเข่า หั วเข็ม ขัด
ตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัดหนังสีดา สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีดาล้วน ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว (ห้ามใช้รองเท้า
หนั งแก้ว) ไม่มี ล วดลาย ห้ ามมีโลหะ สวมถุงน่องสี เนื้ อแบบเต็มตัว ไม่มีล วดลาย ผมยาวให้ เกล้ าผมมวยเหนื อ
ท้ายทอย (เกล้ามวยต่า) และห้ามทาสีผมผิดธรรมชาติ กรณีถักเปียห้ามเห็นร่องโคนผม และสวมชุดครุยวิทยฐานะ

บั ณ ฑิ ต หญิ งตั้ งครรภ์ : สวมชุดนักศึกษาหญิ ง โดยตัดเป็นชุดคลุม ให้ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวเย็บ ติด
กับกระโปรงสี กรมท่าเข้มยาวคลุมเข่า ติดซิปหลัง ติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ทุกเม็ดถึงคอ หัวเข็มขัด
ตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัด หนังสีดา สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีดาล้วน ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว (ห้ามใช้รองเท้า
หนังแก้ว) ห้ามมีลวดลาย ห้ ามมีโลหะ สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว ไม่มีลวดลาย ผมยาวให้เกล้าผมมวยเหนือ
ท้ายทอย (เกล้ามวยต่า) และห้ามทาสีผมผิดธรรมชาติ กรณีถักเปียห้ามเห็นร่องโคนผม และสวมชุดครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือ บัณฑิตได้รับยศว่าที่ร้อยตรี : แต่งกายชุดข้าราชการปกติขาว
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของต้นสังกัด (ไม่สวมหมวก) คาดกระบี่กับสามชายและถุงมือ (บัณฑิตหญิงสวม
ถุงน่ อ งเต็ม ตัว สี เนื้ อ หากผมยาวให้ เกล้ าผมมวยเหนื อ ท้ ายทอย (เกล้ ามวยต่ า) และห้ ามท าสี ผ มผิ ด ธรรมชาติ
กรณีถักเปียห้ามเห็นร่องโคนผม และสวมชุดครุยวิทยฐานะ
6. แนวปฏิบัติสาหรับบัณฑิต
(1) ติดบัตรประจาตัวบัณฑิตด้านขวาทุกครั้งที่เข้ารับการฝึกซ้อมฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(2) ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) บัณฑิตเพศสภาพ ให้แต่งกายตามเพศกาเนิด
(4) ห้ามทาสีผมผิดธรรมชาติ ควรจัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย
(5) บัณฑิตหญิงผมยาวให้เกล้ามวยเหนือท้ายทอย (เกล้ามวยต่า) เปิดหน้าด้านซ้าย
(5) ห้ามแต่งหน้าเข้มผิดธรรมชาติ
(6) ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสี ลวดลายและขนาดผิดธรรมชาติ
(7) บัณฑิตชาย ห้ามไว้ผมยาวห้ามไว้หนวด เครา และจอน
(8) ห้ามเล็บยาว ต้องตัดให้พอดีกับเนื้อเล็บ และห้ามทาสีเล็บ
(9) กรอบและขาแว่นสายตา ต้องเป็นสีดา/น้าตาล/เงิน/ทอง/เทา/กรมท่าเข้ม และไม่มีลวดลาย
(10) ห้ามนาขนมหรือของขบเคี้ยวเข้าห้องประชุม
(11) ห้ามนาอุปกรณ์ทางการสื่อสาร โทรศัพท์ เข้าหอประชุมในวันฝึกซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัย และ
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่
(12) ห้ามสวมเครื่องระดับทุกชนิด โลหะ เหรียญบาท ของมีค่า เข้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ยกเว้นนาฬิกาให้สวมที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น
(13) ห้ามผิดเวลานัดหมาย
7. บัณฑิตที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้แจ้งข้อมูลกับคณะกรรมการฝึกซ้อมฯ ในวันรายงานตัวบัณฑิต
(1) ผู้ที่ตั้งครรภ์
(2) ผู้ที่มีโรคประจาตัว พิการ หรือมีปัญหาสุขภาพ
(3) ผู้ที่มีเคยเข้ารับการผ่าตัดและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในร่างกาย
จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กาหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2560 – 2562
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ลารางทุ่งกะโล่)
*******************
ว/ด/ป

เวลา
07.00 น.

19 ธันวาคม
2565
รายงานตัวและ
ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย

08.00 น.
08.30 น.
11.30 น.
12.30 น.

07.30 น.
20 ธันวาคม
2565
ซ้อมตามลาดับ
ขั้นตอนพิธี
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

21 ธันวาคม
2565

11.30 น.

13.00 น.

18.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.

บัณฑิตรอบแรก
(ซ้อมใหญ่)
13.00 น.
21 ธันวาคม 10.00 น.
11.30 น.
2565
บัณฑิตรอบสอง 12.30 น.
(ซ้อมใหญ่)
13.00 น.

รายละเอียด
บัณฑิตรอบแรก รายงานตัวรับเอกสาร บัตรประจาตัว
บัณฑิตรอบสอง รายงานตัวรับเอกสาร บัตรประจาตัว
ปฐมนิเทศบัณฑิต นัดหมาย แบ่งกลุ่มซ้อมย่อย
บัณฑิตทุกคนแยกกลุ่มตามจุดฝึกซ้อมย่อย (ฝึกแยกทักษะ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บัณฑิตรอบแรก
- เริ่มฝึกซ้อมฯ (ฝึกรวมทักษะ 5 ทักษะ)
บัณฑิตรอบสอง
- เริ่มฝึกซ้อมฯ (ฝึกรวมทักษะ 5 ทักษะ)
บัณฑิตรอบแรก
- นั่งตามหมายเลขแถวและที่นั่งของตน เช็คชื่อ
- เริ่มฝึกซ้อมฯ ตามลาดับรายชื่อ (ผู้อ่านรายชื่อจริง)
บัณฑิตรอบสอง
- นั่งตามหมายเลขแถวและที่นั่งของตน เช็คชื่อ
- เริ่มฝึกซ้อมกระบวนการตามลาดับ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บัณฑิตรอบแรก
- นั่งตามแถวที่นั่งของตนเอง เช็คชื่อ
- เริ่มฝึกซ้อมกระบวนการตามลาดับ
บัณฑิตรอบสอง
- นั่งตามแถวที่นั่งของตนเอง เช็คชื่อ
- เริ่มฝึกซ้อมฯ ตามลาดับรายชื่อ (ผู้อ่านรายชื่อจริง)
บัณฑิตทุกคนร่วมงานฉลองบัณฑิต
เรียกแถวบัณฑิต เช็คชื่อ รวมบัณฑิต ตรวจการแต่งกาย
เดินแถว เข้าหอประชุมตามลาดับ
พิธีบัณฑิตานุสรณ์
เริ่มฝึกซ้อมใหญ่เหมือนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตรอบแรก
เรียกแถวบัณฑิต เช็คชื่อ รวมบัณฑิต ตรวจการแต่งกาย
เดินแถว เข้าหอประชุมตามลาดับ
พิธีบัณฑิตานุสรณ์
เริ่มฝึกซ้อมใหญ่เหมือนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตรอบสอง

สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 2
โถงชั้น 1
ตามสาขาที่กาหนด
ลานชั้น 1
ห้องประชุม 1
ห้องประชุม 2
ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2
ลานชั้น 1
ห้องประชุม 2
ห้องประชุม 1
ลานหน้าหอประชุม
โถง ชั้น 1
ห้องประชุม 1
ข้างคณะพยาบาลฯ
โถง ชั้น 1
ห้องประชุม 1
ข้างคณะพยาบาลฯ

กาหนดการเดินทางกับบริการรถรับ – ส่งของมหาวิทยาลัย (สาหรับผู้จอง)
ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วัน/เดือน/ปี
22 ธันวาคม
2565

เวลา
09.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
13.00 น.
04.00 น.
05.00 น.

23 ธันวาคม
2565

06.00 น.
06.30 น.

(สาหรับบัณฑิต 07.30 น.
10.00 น.
รอบแรก)
11.30 น.
12.00 น.
14.00 น.

รายการ
ออกเดินทาง จากลานวัดภูมินทร์ (ข่วง) จ.น่าน
ออกเดินทาง จากลานในปั้ม ปตท.ตรงข้ามห้างแม็กโครแพร่
ออกเดินทาง จากหน้าโรงอาหารมหาวิทยาลัยฯ
ถึงที่พักจังหวัดเชียงใหม่
เข้าพักตามรายชื่อที่จัดให้ - พักผ่อนตามอัธยาศัย
ตื่นนอน ทาภารกิจส่วนตัว และเก็บสัมภาระ
Check Out นาสัมภาระขึ้นรถ
ออกเดินทางไปหอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ จ.เชียงใหม่
ตรวจ ATK และ RT-PCR
ตั้งแถว เรียกชื่อ รวมบัณฑิต ตรวจการแต่งกาย
รับประทานอาหารเช้า
เดินแถว เข้าหอประชุม ซักซ้อมพิธีการ
เริ่มพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลาดับ
เสร็จพิธี
บัณฑิตจองรูป
ออกเดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเหตุ
(จอง จ.น่าน)
(จอง จ.แพร่)
(จอง จ.อุตรดิตถ์)

พร้อมกันบนรถบัส
สานักงานอธิการบดี
ณ อาคารรวมแถว
ข้างหอประชุม

หน้าหอประชุม

(เวลายืดอาจหยุ่นได้ จะแจ้งให้ทราบหลังเสร็จสิ้นพิธีในหอประชุม)

06.00 น. ตื่นนอน ทาภารกิจส่วนตัว และเก็บสัมภาระ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. Check Out นาสัมภาระขึ้นรถ
ออกเดินทางไปหอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ จ.เชียงใหม่
23 ธันวาคม
ตรวจ ATK และ RT-PCR
09.00 น.
2565
บัณฑิตจองรูป
10.00 น. ตั้งแถว เรียกชื่อ รวมบัณฑิต ตรวจการแต่งกาย
(สาหรับบัณฑิต
รับประทานอาหารกลางวัน
รอบสอง)
11.30 น. เดินแถว เข้าหอประชุม ซักซ้อมพิธีการ
14.00 น. เริ่มพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลาดับ
15.30 น. เสร็จพิธี
16.00 น. ออกเดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องอาหารโรงแรม
พร้อมกันบนรถบัส
สานักงานอธิการบดี
หน้าหอประชุม
อาคารรวมแถว
ข้างหอประชุม

(เวลายืดอาจหยุ่นได้ จะแจ้งให้ทราบหลังเสร็จสิ้นพิธีในหอประชุม)

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. เมือ่ บัณฑิตใช้บริการนี้ จะได้รับความสะดวกไปถึงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทันเวลา บัณฑิตไม่ต้องกังวลเรื่องพาหนะ รถติด
ไม่มีที่พัก การหลงทาง และไปไม่ทันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้

