กำหนดกำรฝึกซ้อมและพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ณ มหำวิทยำลัยพะเยำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภำคม – วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภำคม 2562
***********************************
สิ่งที่บัณฑิตควรทรำบและถือปฏิบัติในวันซ้อมย่อย วันที่ 13-15 พฤษภำคม 2562
- ให้บัณฑิตทุกคน นาหมวกวิทยฐานะมาใช้ฝกึ ซ้อมด้วย
- สิ่งที่บัณฑิตต้องเตรียมมาในการรายงานตัว ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิว้ จานวน 2 ใบ (สาหรับติดบัตรประจาตัวบัณฑิตและจอง
รูปถ่ายบัณฑิต) / บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดทีร่ าชการออกให้ /
- ค่าใช้จา่ ยสาหรับบัณฑิต (ส่วนกลาง)
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา (200 บาท)
- เงินค่าสายคล้องคอ ซองใส่บัตรประจาตัว และปกปริญญาบัตร (100 บาท) /
- เงินค่ามัดจา RFID Tag (20 บาท)
- บัณฑิตหญิง ให้สวมกระโปรงแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า เท่านั้น ไม่สวมรองเท้าแตะ ควรสวมรองเท้าที่จะใส่วนั รับจริงมาทดลอง
- บัณฑิตชาย สวมกางเกงสแลคขายาวสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ ควรสวมรองเท้าที่จะใส่วนั รับจริงมาทดลอง
- ไม่ควรนากระเป๋าถือ หรือสัมภาระใดๆ เข้ามาในห้องประชุม เพราะการฝึกซ้อมจะมีการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ อาจสูญ
หายและไม่สะดวกต่อการฝึกซ้อม
- ไม่อนุญาตให้สวมใส่กระโปรง / กางเกง ที่เป็นผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด
- บัณฑิตที่แต่งกายไม่ตรงกับเพศกาเนิด ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีเท่านั้น
- ขอความร่วมมือบัณฑิตแต่งกายในวันฝึกซ้อมด้วยชุดสุภาพ

หมำยเหตุ :

1. กาหนดการฝึกซ้อม อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. สาหรับบัตรฝึกซ้อมของบัณฑิต หากบันทึกรหัสประจาตัวในระบบ RFID ไม่ครบ 3 ครั้ง จะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และห้ามมิให้ลงชื่อรายงานตัวแทนกันโดยเด็ดขาด

3. สาหรับรายละเอียดอื่นๆ หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทา่ นทราบทาง
Website : www.up.ac.th/graduation และ Application (Beyond Phayao City) เฉพาะระบบ Android

4. ชุดครุยสาหรับบัณฑิตทีส่ ั่งจองกับทางมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งความประสงค์ที่จะมารับในวันฝึกซ้อมฯ
บัณฑิตสามารถรับชุดครุยได้ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. และ
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 หลังห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม
บัณฑิตสามารถคืนชุดครุยได้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. และ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

5. บัณฑิตสามารถสั่งจองรูป / กรอบรูปได้ ในวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 2 หลังห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
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วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภำคม 2562 :
วันซ้อมย่อยวันที่ 1 (แต่งกำยชุดสุภำพ : ชำย กำงเกงสุภำพ / หญิง กระโปรงสุภำพ ยำวคลุมเข่ำ)
08.00 - 09.00 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- รายงานตัว รับบัตรฝึกซ้อมและบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
09.00 - 12.00 น. ฝ่ายฝึกซ้อมประจาคณะ ดาเนินการฝึกซ้อมย่อย
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ท่คี ณะกาหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิต
- ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
14.30 - 17.30 น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมชี้แจงเกี่ยวกับขัน้ ตอนต่างๆ
- เริ่มฝึกซ้อมบนเวทีจริงตามลาดับ ตัง้ แต่ต้นจนจบ และรับฟังคาชีแ้ จง
-------------------------------------วันอังคำร ที่ 14 พฤษภำคม 2562 :
วันซ้อมย่อยวันที่ 2 (แต่งกำยชุดสุภำพ : ชำย กำงเกงสุภำพ / หญิง กระโปรงสุภำพ ยำวคลุมเข่ำ)
หรือเสื้อโปโลของแต่ละคณะ/วิทยำลัย (ถ้ำมี)
08.00 - 09.00 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- รายงานตัว รับบัตรฝึกซ้อมและบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 2
09.00 - 12.00 น. ฝ่ายฝึกซ้อมประจาคณะ ดาเนินการฝึกซ้อมย่อย
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ท่คี ณะกาหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิต
- ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
14.30 - 17.30 น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมชี้แจงเกี่ยวกับขัน้ ตอนต่างๆ
- เริ่มฝึกซ้อมบนเวทีจริงตามลาดับ ตัง้ แต่ต้นจนจบ และรับฟังคาชีแ้ จง
--------------------------------------
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วันพุธ ที่ 15 พฤษภำคม 2562 : วันซ้อมใหญ่ (แต่งกำยเหมือนวันรับจริง)
05.00 - 07.00 น. บัณฑิต รายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- รายงานตัว และบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 3
- ฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ
07.00 น. ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิต
- ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
09.00 น. อธิการบดีให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
- พิธีมอบเหรียญเรียนดีแก่บัณฑิต
- พิธีสวมชุดครุยให้กับผู้นานิสิต
- พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
- นายกสมาคมศิษย์เก่าแสดงความยินดีกับบัณฑิต
- ผู้นาเชียร์แสดงความยินดีกับบัณฑิต
09.30 น. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางดาเนินการฝึกซ้อมตามลาดับ จนเสร็จสิ้นพิธีการ
12.30 น. บัณฑิตตั้งแถว และเดินรายแถวเพื่อถ่ายรูปหมู่ ตามลาดับ
13.00 น. ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวมภูกามยาว (หน้าธนาคารไทยพาณิชย์)
ถ่ายรูปหมู่ ตามลาดับกาหนดการถ่ายรูปหมู่
16.00
บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่เป็นว่าที่รอ้ ยตรี / ข้าราชการตารวจ ทหาร เข้ารับการ
ฝึกซ้อมการครองกระบี่ โดย มทบ.34 ณ หอประชุมพญางาเมือง
หมำยเหตุ :
 ให้บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันรับจริง ตามเพศที่ระบุในบัตรประชาชน
ยกเว้น บัณฑิตที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
 บัณฑิตที่แต่งกายไม่ถูกต้อง และได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ให้ดาเนินการปรับแก้ไขการแต่งกายหรือทรงผมต่างๆ ให้เรียบร้อย
หากดาเนินการไม่ถูกต้องและถูกตรวจพบในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 บัณฑิตรับประทานอาหารกลางวันที่ คณะ/วิทยาลัย
 ผู้บริหารถ่ายรูปหมู่ (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) เวลา 08.00 น.
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-------------------------------------วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภำคม 2562 (*) : วันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
05.00 - 07.00 น. บัณฑิต รายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกาหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจาคณะ ดาเนินการจัดแถวบัณฑิตตามลาดับ
- ฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ
- ฝ่ายพยาบาลทาการตรวจคัดกรองผู้ป่วย
07.00 น. ฝ่ายนาแถวประจาคณะ นาบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางาเมือง
- คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลางนาบัณฑิตเข้านั่งตามลาดับ
08.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อม ณ ห้องรับพระราชทานปริญญาบัตร
09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จพระรำชดำเนินมำยังห้องพิธี
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รอบที่ 1 จานวน 1,994 คน
(ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ – คณะรัฐศาสตร์)

เสด็จออกจากหอประชุมพญางาเมืองไปยังห้องประทับพักรับรอง
ประทับพักพระอิรยิ าบถ (ประมาณ 10 นาที)
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รอบที่ 2 จานวน 2,397 คน
(บัณทิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ - วิทยาลัยการศึกษา )

12.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ ออกจำกห้องพิธี
13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินไป
ทรงเปิดพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมรำชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
14.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินกลับ
(*) หมำยกำหนดกำรในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภำคม 2562 ปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
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