กำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2558-2559
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยกาหนดกระบวนการในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
1. ระยะเวลำกำรรำยงำนตัว
1.1 บัณฑิตกรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซด์ www.vru.ac.th และชาระค่าฝึกซ้อมบัณฑิต
ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 21 พฤษภาคม 2560
1.2 บัณฑิตรายงานตัวและตัดชุดครุย ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
ตั้งแต่วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
“บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ที่ www.vru.ac.th”
2. ระยะเวลำกำรฝึกซ้อม
ซ้อมย่อย วันที่ 1 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00-18.00 น.)
ซ้อมขำนนำมบัณฑิต 2 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00-18.00 น.)
ซ้อมใหญ่และถ่ำยรูปหมู่บัณฑิต 3 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00-18.00 น.)
บัณฑิตทุกท่านต้องเข้าพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2558-2559
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดโดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น “หากไม่ ถื อ ปฏิ บั ติ ” จะถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ ไม่ ป ระสงค์ เข้ า พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร
3. วันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ณ อำคำรอเนกนิทัศน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
วัน 5 มีนาคม 2561 (เวลา 16.00 น.) จานวน 2,220 คน
หมำยเหตุ กาหนดวันซ้อม และวันพระราชทานปริญญาบัตร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
ผ่านเว็บไซด์ www.vru.ac.th
4. ขั้นตอนกำรฝึกซ้อม
ขั้นที่ 1 ปฐมนิเทศ และแบ่งกลุ่มซ้อมย่อย
ขั้นที่ 2 ซ้อมรวม และขานนามบัณฑิต
ขั้นที่ 3 ซ้อมใหญ่
5. กำรแบ่งกลุ่มซ้อมย่อย จำนวน 2,082 คน
กลุ่ม A = ค.บ.
ลาดับที่ในสาขา
บธ.บ.
ลาดับที่ในสาขา
บช.บ.
ลาดับที่ในสาขา
ศป.บ.
ลาดับที่ในสาขา
ศศ.บ.
ลาดับที่ในสาขา
รป.บ.
ลาดับที่ในสาขา
น.บ.
ลาดับที่ในสาขา
ส.บ
ลาดับที่ในสาขา
วท.บ.
ลาดับที่ในสาขา
วศ.บ.
ลาดับที่ในสาขา
ทล.บ.
ลาดับที่ในสาขา
นศ.บ.
ลาดับที่ในสาขา

1-488
1-490
1-73
1-19
1–276
1-243
1-30
1-93
1-235
1-14
1-88
1-33

-2กลุ่ม B = ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 36 คน
ค.ด.
รป.ด.
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
บธ.ด.

ลาดับที่ในสาขา
ลาดับที่ในสาขา
ลาดับที่ในสาขา
ลาดับที่ในสาขา
ลาดับที่ในสาขา

กลุ่ม C = มหาบัณฑิต
ค.ม.
บธ.ม.
รป.ม
วท.ม.

1-42
1-35
1-17
1-8

จำนวน 102 คน
ลาดับที่ในสาขา
ลาดับที่ในสาขา
ลาดับที่ในสาขา
ลาดับที่ในสาขา

1-8
1-13
1-3
1-10
1-2

6. สรุปวันฝึกซ้อมของบัณฑิต
กลุม่

วันที่ฝึกซ้อม

รวม(วัน)

กลุ่ม A

1 - 3 มีนาคม 2561

3

กลุ่ม B , C

2 - 3 มีนาคม 2561

2

7. กำหนดกำรฝึกซ้อม
กลุ่มซ้อม
วันที่ 1 มีนำคม 2561
รายงานตัว + ปฐมนิเทศและซ้อมย่อย
กลุ่ม A

วันที่ 2 มีนำคม 2561

ซ้อมรวม
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)
เวลา 07.00 น.
เวลา 07.00 น.
พักรับประทานอาหาร 12.00-13.00 น.
(สถานที่ฝึกซ้อมย่อยตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้)
ซ้อมรวมต่อ
พักรับประทานอาหาร 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00 – 18.00 น.
ซ้อมรวม
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)
เวลา 13.00 – 18.00 น.
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)

กลุ่มซ้อม
กลุ่ม B , C

วันที่ 3 มีนำคม 2561
ถ่ายรูปหมู่ (สวมครุย)
เวลา 07.00 - 11.30 น.
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)
ซ้อมใหญ่
เวลา 12.00 – 18.00 น.
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)

วันที่ 1 มีนำคม 2561

วันที่ 2 มีนำคม 2561

วันที่ 3 มีนำคม 2561

-

รายงานตัว + ปฐมนิเทศ
เวลา 07.00 น.
(ณ ห้องประชุมราชนครินทร์)
ซ้อมย่อย
เวลา 10.00-12.00 น.
(ณ ห้องประชุมราชนครินทร์)
พักรับประทานอาหาร 12.00-13.00 น.
ซ้อมรวม
เวลา 13.00 – 18.00 น.
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)

ถ่ายรูปหมู่ (สวมครุย)
เวลา 07.00 - 11.30 น.
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)
ซ้อมใหญ่
เวลา 12.00 – 18.00 น.
(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์)

-3หมำยเหตุ : 1. บัณฑิตทุกท่านต้องเข้าพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2558-2559 ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น “หากไม่ถือปฏิบัติ” จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้าพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
2. บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดสถานที่ฝึกซ้อมย่อย ในข้อ 8

-4กำหนดกำรฝึกซ้อม
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2558-2559
วันที่ 1-3 มีนำคม 2561
ณ หอประชุมอำคำร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
....................................................................
วันที่ 1 มีนำคม 2561
07.00 น.
เช็คชื่อบัณฑิตตามลาดับหลักสูตร บัณฑิตเดินแถวตามลาดับหลักสูตรด้านล่างเพื่อขึ้น
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
08.00 น.
บัณฑิตชมวีดีทัศน์และทาความเข้าใจตามลาดับขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
09.00 น.
อธิการบดี ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
09.30 น.
ตอบข้อซักถาม การฝึกซ้อม และการแต่งกายของบัณฑิต
10.00 น.
บัณฑิตแบ่งกลุ่มซ้อมย่อยตามสถานที่ (เอกสารหน้า 4)
12.00 น.
รับประทานอาหาร
13.00 น.
เช็คชื่อบัณฑิตตามลาดับหลักสูตร
บัณฑิตเดินแถวตามลาดับหลักสูตร เพื่อขึ้นอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
13.30 น.
ซ้อมรวม
วันที่ 2 มีนำคม 2561
07.00 น.
เช็คชื่อบัณฑิตตามลาดับหลักสูตร บัณฑิตเดินแถวตามลาดับหลักสูตรด้านล่างเพื่อขึ้น
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
08.00 น.
ซ้อมรวมและขานนามบัณฑิต
12.00 น.
รับประทานอาหาร
13.00 น.
เช็คชื่อบัณฑิตตามลาดับหลักสูตร
บัณฑิตเดินแถวตามลาดับหลักสูตร เพื่อขึ้นอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
13.30 น.
ซ้อมรวม ซ้อมขานนามบัณฑิต และซ้อมพิธีการ
วันที่ 3 มีนำคม 2561
07.30 น.
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ณ ด้านล่างอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
(ตามเวลาที่กาหนด)
11.00 น.
รับประทานอาหาร
12.00 น.
เช็คชื่อบัณฑิตตามลาดับหลักสูตร
บัณฑิตเดินแถวตามลาดับหลักสูตร เพื่อขึ้นอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
12.30 น.
ซ้อมใหญ่

-58. สถำนที่ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1 มีนำคม 2561 เวลำ 10.00 – 12.00 น.
ลำดับที่
1

สำขำกลุม่ ซ้อมย่อย
ค.บ. 1-300

สถำนทีซ่ ้อมย่อย
หอประชุมอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

3

ค.บ. 301-488 , บช.บ. 1-73
นศ.บ. 1-33 , วศ.บ. 1-14
ทล.บ. 1-88
บธ.บ. 1-100

4

บธ.บ. 101-200

อาคาร สสร. ชั้น 10 ห้อง สสร.1002

5

บธ.บ. 201-300

อาคาร สสร. ชั้น 9 ห้อง สสร.904

6
7
8

อาคาร สสร. ชั้น 8 ห้อง สสร.804
อาคาร 75 ปี ชั้น 8 ห้อง LC801
อาคาร 75 ปี ชั้น 9 ห้อง IT902

15

บธ.บ. 301-400
บธ.บ. 401-490
ศป.บ. 1-19
ส.บ. 1-93
ศศ.บ. 1-100
ศศ.บ. 101-200
ศศ.บ. 201-275
น.บ. 1-30
รป.บ. 1-100
รป.บ. 101-200
รป.บ. 201-243
วท.บ. 201-233
วท.บ. 1-100

16

วท.บ. 101-200

2

9
10
11
12
13
14

อาคาร สสร. ชั้น 10 ห้อง สสร.1001

อาคาร 100 ปี ชั้น 9 ห้อง 15-903
อาคาร 100 ปี ชั้น 11 ห้อง 15-1101
อาคาร 100 ปี ชั้น 11 ห้อง 15-1103
อาคาร 100 ปี ชั้น 12 ห้อง 15-1201
อาคาร 100 ปี ชั้น 12 ห้อง 15-1203
อาคาร 100 ปี ชั้น 13 ห้อง 15-1301
ห้องประชุมราชพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

รวมยอดบัณฑิตรำยงำนตัวทั้งสิ้น 2,028 คน
หมำยเหตุ สถานที่ฝึกซ้อมย่อย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซด์ www.vru.ac.th

