
 
ก ำหนดกำรงำนพิธีกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ทุ่งใหญ่ 
วันศุกร์ ที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๗ 

 

เวลำ ก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 

- ลงทะเบียน รายงานตัวบัณฑิต (แยกตามคณะ)  ณ อาคาร 
  เอนกประสงค์ 
- บัณฑิตเข้าประจ าที่นั่งตามท่ีก าหนดไว้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (จ านวน ๖ คน) 
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  (จ านวน ๔๘ คน) 
๓. คณะเกษตรศาสตร์  (จ านวน ๕๑ คน) 
๔. คณะสัตวแพทยศาสตร์  (จ านวน ๓๑ คน) 

 
 

ฝ่ายลงทะเบียน 
ฝ่ายพิธีการบัณฑิต 

ฝ่ายสถานที่ 

 
 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- ประธานในพิธี (ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท  
แสดงความยินดีและกล่าวเปิด 

- คณบดี หรือผู้แทน กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

 
ฝ่ายพิธีการ/ พิธีกร 

 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

- ชี้แจงการเตรียมตัว และข้ันตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ 
- ดูวีดีทัศน์ 

ผศ.ดร.อวยพร  วงศ์กูล 
ผศ.ว่าที่ร.ต.ปรีชา มุณีศรี 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมการท าความเคารพ การเดิน การรับ/ 
การเชิญปริญญาบัตร (แยกฝึกตามคณะ ภายในอาคาร
เอนกประสงค์) 

ฝ่ายพิธีการบัณฑิต/ 
อ.ก ากับแถว 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกซ้อม (ต่อ) ฝ่ายพิธีการบัณฑิต/ 

อ.ก ากับแถว 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนกลำงวัน ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ฝึกซ้อมการเข้ารับจากต้นจนจบ (ยังไม่ขานนามบัณฑิต) ฝ่ายพิธีการบัณฑิต/ 

อ.ก ากับแถว 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฝึกซ้อมการเข้ารับจากต้นจนจบ (ขานนามบัณฑิตโดยคณบดี  

หรือผู้แทน) 
ฝ่ายพิธีการบัณฑิต/ 

อ.ก ากับแถว 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. - ฝึกซ้อมบัณฑิตท่ีไม่ผ่านการประเมินจากกรรมการพิธีการบัณฑิต 

- เสร็จสิ้นพิธีการฝึกซ้อมฯ 
ฝ่ายพิธีการบัณฑิต/ 

อ.ก ากับแถว 
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ตรวจสอบข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท า  

(เฉพำะบัณฑิตที่มีปัญหำ) 
ฝ่ายรวบรวมข้อมูล
ภาวะการมีงานท า 

 งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ แต่ละคณะ 
 

หมำยเหตุ   - ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์  
                - ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือคู่ท่ีใช้สวมในวันรับฯ จริง 
      - ให้บัณฑิตส่งรูปถ่ายสวมครุย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 



 
 

ก ำหนดกำรงำนพิธีกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๖ ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ทุ่งใหญ่ 

วันเสำร์ ที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๗ 
(ส ำหรับบัณฑิตคณะอุตสำหกรรมเกษตร และ คณะสัตวแพทยศำสตร์) 

 

เวลำ ก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบ 
 

๐๗.๔๕-๐๘.๐๐น. 
- เข้าแถวหน้าอาคารเอนกประสงค์เพ่ือถ่ายรูปหมู่ตามล าดับคณะคือ 
     ๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  (จ านวน ๔๘ คน) 
     ๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์  (จ านวน ๓๑ คน) 

 
ผู้ประสานงาน/ร้านถ่ายรูป 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
๑๐.๓๐ น. - บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์  

ลงทะเบียน รายงานตัวบัณฑิต ณ อาคารสาขาพืชศาสตร์ 
ฝ่ายรับลงทะเบียน/ 

อ.ก ากับแถว 
๑๐.๕๐ น. - บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์   

  เดินแถวไปยังอาคารเอนกประสงค์ เข้าประจ าที่นั่งตามที่ก าหนดไว้ 
 

อ.ก ากับแถว 
 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น 
- บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   ฝึกซ้อมการเข้ารับจากต้นจนจบ (ขานนามบัณฑิตโดยคณบดี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์) 

ฝ่ายพิธีการบัณฑิต/ 
อ.ก ากับแถว 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนกลำงวัน ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์  

ฝึกซ้อมการเข้ารับจากต้นจนจบ (ต่อ) 
ฝ่ายพิธีการบัณฑิต/ 

อ.ก ากับแถว 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

- เสร็จสิ้นพิธีการฝึกซ้อมฯ 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก ำหนดกำรงำนพิธีกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ทุ่งใหญ่ 

วันเสำร์ ที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๗ 

 (ส ำหรับบัณฑิตคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเกษตรศำสตร์) 
 
 
 

หมำยเหตุ    - บัณฑิตทุกคนจะต้องศึกษารายละเอียดและข้อปฏิบัติของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
        จากหนังสือคู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

                - แต่งกายเช่นเดียวกับวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 
วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๗ (ซ้อมใหญ่) และ ๒๔ กันยำยน ๒๕๕๗ (รับจริง) ให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรของมหำวิทยำลัยฯ 

เวลำ ก ำหนดกำร ฝึกซ้อม ณ วข.นศ. ไสใหญ่ 
๐๗.๓๐-๐๗.๔๕ น. - เข้าแถวหน้าอาคารเอนกประสงค์เพ่ือถ่ายรูปหมู่ตามล าดับคณะ คือ 

     ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (จ านวน ๖ คน) 
     ๒. คณะเกษตรศาสตร์  (จ านวน ๕๑ คน) 

 
ผู้ประสานงาน/ 

ร้านถ่ายรูป 
 

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
- พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

- บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เดินทางไป ไสใหญ่ 

 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

 
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น. 

บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้อมร่วมกับบัณฑิต  
วข.นศ.ไสใหญ่ (บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ซ้อมรวม ณ หอประชุม บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ซ้อมรวม ณ อาคารชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

๑๑.๓๐-๑๒.๒๐ น. บัณฑิตคณะเกษตรศำสตร์  และคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(รับประทำนอำหำรกลำงวันด้วยคูปองท่ีไสใหญ่) (มีเวลำรับประทำนอำหำร ๕๐ นำที) 

 
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เดินแถวเข้าห้องประชุมตามล าดับแถว ส่วนบัณฑิต 
คณะเกษตรศาสตร์ตั้งแถวที่ อาคารโดมข้างหอประชุมด้านสาขาประมง หลังจากนั้นฝึกซ้อมรวม
ตามล าดับคณะ (บัณฑิตถอดชุดครุยวิทยฐานะเก็บไว้ให้เรียบร้อย) 

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
๑๓.๑๕-๑๖.๓๐ น. ซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเสมือนวันรับจริง และขานนามบัณฑิตโดยคณบดีและ

ผู้แทนแต่ละคณะ 


