


ก ำหนดกำรซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558-2559 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
มหาวิทยาลัยก าหนดกระบวนการในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้ 

1. ระยะเวลำกำรรำยงำนตัว   
1.1 บัณฑิตกรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านเว็บไซด์ www.vru.ac.th  และช าระค่าฝึกซ้อมบัณฑิต  

ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (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 และข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ท่ี 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 ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น “หากไม่ถือปฏิบัติ” จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้าพิธี
พระราชทานปริญญาบตัร 

 

3. วันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ณ อำคำรอเนกนิทัศน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
วัน 5 มีนาคม 2561  (เวลา 16.00 น.)   จ านวน 2,220 คน 

หมำยเหตุ  ก าหนดวันซ้อม และวันพระราชทานปริญญาบัตร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ 
              ผ่านเว็บไซด์ www.vru.ac.th   

 

4. ขั้นตอนกำรฝึกซ้อม 
ขั้นที่ 1  ปฐมนิเทศ  และแบ่งกลุ่มซ้อมย่อย 
ขั้นที่ 2  ซ้อมรวม  และขานนามบัณฑิต 
ขั้นที่ 3  ซ้อมใหญ่ 
 

5. กำรแบ่งกลุ่มซ้อมย่อย  จ ำนวน  2,082 คน 
กลุ่ม  A =  ค.บ.  ล าดับที่ในสาขา  1-488 

    บธ.บ. ล าดับที่ในสาขา  1-490 
บช.บ. ล าดับที่ในสาขา  1-73 
ศป.บ. ล าดับที่ในสาขา  1-19 
ศศ.บ. ล าดับที่ในสาขา  1–276 
รป.บ.  ล าดับที่ในสาขา  1-243 
น.บ.   ล าดับที่ในสาขา  1-30 
ส.บ  ล าดับที่ในสาขา  1-93 
วท.บ.  ล าดับที่ในสาขา  1-235 
วศ.บ.  ล าดับที่ในสาขา  1-14 
ทล.บ.  ล าดับที่ในสาขา  1-88 

    นศ.บ. ล าดับที่ในสาขา  1-33 

http://www.vru.ac.th/
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กลุ่ม  B = ดุษฎีบัณฑิต  จ ำนวน 36 คน 
    ค.ด.     ล าดับที่ในสาขา  1-8 
    รป.ด.    ล าดับที่ในสาขา  1-13 
    ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  ล าดับที่ในสาขา  1-3 
    ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  ล าดับที่ในสาขา  1-10 
    บธ.ด.    ล าดับที่ในสาขา  1-2 

 

กลุ่ม  C = มหาบัณฑติ  จ ำนวน 102 คน 
    ค.ม.  ล าดับที่ในสาขา  1-42 
    บธ.ม. ล าดับที่ในสาขา  1-35 
    รป.ม  ล าดับที่ในสาขา  1-17 
    วท.ม. ล าดับที่ในสาขา  1-8 
     

6. สรุปวันฝึกซ้อมของบัณฑิต 

กลุ่ม วันที่ฝึกซ้อม รวม(วัน) 

กลุ่ม A  1 - 3 มีนาคม 2561 3 

กลุ่ม B , C 2 - 3 มีนาคม 2561 2 
 
7. ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 

กลุ่มซ้อม วันที่ 1 มีนำคม 2561 วันที่ 2 มีนำคม 2561 วันที่ 3 มีนำคม 2561 
กลุ่ม A รายงานตัว + ปฐมนิเทศและซ้อมย่อย 

 (ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์) 
เวลา 07.00 น. 

(สถานท่ีฝึกซ้อมย่อยตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้) 
พักรับประทานอาหาร 12.00-13.00 น. 

ซ้อมรวม 
เวลา 13.00 – 18.00 น. 

(ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์) 
 

ซ้อมรวม 
เวลา 07.00 น. 

พักรับประทานอาหาร 12.00-13.00 น. 
ซ้อมรวมต่อ 

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) 

 

 
กลุ่มซ้อม วันที่ 1 มีนำคม 2561 วันที่ 2 มีนำคม 2561 วันที่ 3 มีนำคม 2561 
กลุ่ม B , C - 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) 
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หมำยเหตุ :  1. บัณฑิตทุกท่านต้องเข้าพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น “หากไม่ถือปฏิบัติ” จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้าพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

      2. บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดสถานที่ฝึกซ้อมย่อย ในข้อ 8 
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ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 

พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558-2559 
วันที่ 1-3 มีนำคม 2561  

ณ หอประชุมอำคำร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
.................................................................... 

 

วันที ่1 มีนำคม 2561 
07.00 น. เช็คชื่อบัณฑิตตามล าดับหลักสูตร บัณฑิตเดินแถวตามล าดับหลักสูตรด้านล่างเพ่ือขึ้น 
                     อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
08.00 น. บัณฑิตชมวีดีทัศน์และท าความเข้าใจตามล าดับขั้นตอนของการเข้ารับพระราชทาน 

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. เช็คชื่อบัณฑิตตามล าดับหลักสูตร 

บัณฑิตเดินแถวตามล าดับหลักสูตร เพ่ือขึ้นอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์  
13.30 น. ซ้อมรวม 
 
วันที ่2 มีนำคม 2561 
07.00 น.          เช็คชื่อบัณฑิตตามล าดับหลักสูตร บัณฑิตเดินแถวตามล าดับหลักสูตรด้านล่างเพ่ือขึ้น 
                     อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
08.00 น. ซ้อมรวมและขานนามบัณฑิต 
12.00 น. รับประทานอาหาร  
13.00 น. เช็คชื่อบัณฑิตตามล าดับหลักสูตร 

บัณฑิตเดินแถวตามล าดับหลักสูตร เพ่ือขึ้นอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์  
13.30 น. ซ้อมรวม ซ้อมขานนามบัณฑิต และซ้อมพิธีการ 
 
วันที ่3 มีนำคม 2561 
07.30 น. ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ณ ด้านล่างอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์  

(ตามเวลาที่ก าหนด) 
11.00 น. รับประทานอาหาร  
12.00 น. เช็คชื่อบัณฑิตตามล าดับหลักสูตร 

บัณฑิตเดินแถวตามล าดับหลักสูตร เพ่ือขึ้นอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์  
12.30 น. ซ้อมใหญ่ 
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8.  สถำนที่ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1 มีนำคม 2561 เวลำ 10.00 – 12.00 น. 
 

ล ำดับที่ สำขำกลุ่มซ้อมย่อย สถำนทีซ่้อมย่อย 
1 ค.บ. 1-300 

                           
หอประชุมอาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 
 

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

หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
 

3 บธ.บ. 1-100 อาคาร สสร. ชั้น 10 ห้อง สสร.1001 
 

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 บธ.บ. 301-400 อาคาร สสร. ชั้น 8 ห้อง สสร.804 

7 บธ.บ. 401-490 อาคาร 75 ปี ชั้น 8 ห้อง LC801 

8 ศป.บ. 1-19  
ส.บ. 1-93 

อาคาร 75 ปี ชั้น 9 ห้อง IT902 

9 ศศ.บ. 1-100 อาคาร 100 ปี ชั้น 9 ห้อง 15-903 

10 ศศ.บ. 101-200 อาคาร 100 ปี ชั้น 11 ห้อง 15-1101 

11 ศศ.บ. 201-275 
น.บ. 1-30 

อาคาร 100 ปี ชั้น 11 ห้อง 15-1103 

12 รป.บ. 1-100       อาคาร 100 ปี ชั้น 12 ห้อง 15-1201 

13 รป.บ. 101-200       อาคาร 100 ปี ชั้น 12 ห้อง 15-1203 

14 รป.บ. 201-243 
วท.บ. 201-233 

อาคาร 100 ปี ชั้น 13 ห้อง 15-1301 

15 วท.บ. 1-100           ห้องประชุมราชพฤกษ์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

16 วท.บ. 101-200 
 

ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 

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

 
 
 



คณะ โปรแกรม/สาขา G จ านวน เวลาถ่ายภาพ
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 90
วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 175
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 115
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 109
การจัดการทอ่งเทีย่ว (ศศ.บ.) 17
นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 9
การจัดการทัว่ไป (บธ.บ.) 220
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บธ.บ) 37
การจัดการธรุกิจค้าปลีก (บธ.บ.) 3
การบริหารธรุกิจ (บธ.บ) 228
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ (บธ.บ) 2
การบญัชี (บช.บ) 6 73
นิเทศศาสตร์ (นศ.บ) 7 33
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ) 23
จิตวิทยา (ศศ.บ) 22
ดนตรีสากล (ศศ.บ.) 19
ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสือ่สาร (ศศ.บ.) 24
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 29
ศิลปกรรม (ศศ.บ) 5
ศิลปะการแสดง (ศศ.บ) 22
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ) 52
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 16
ทศันศิลป ์(ศป.บ) 9 19
นิติศาสตร์ (น.บ) 10 30
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ) 11 243

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทกุภาค ทกุสาขา  (วท.บ) 12 155 09.51 - 10.10 น.
เทคโนโลยีการเกษตร ทกุภาค ทกุสาขา  (วท.บ) 13 35 10.11 - 10.15 น.

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

8

08.56 - 08.50 น.

วิทยาการจัดการ

3

4

5
08.01 - 08.55 น.

ก าหนดการถ่ายรูปหมูบ่ณัฑิตมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ พิธพีระราชทานปริญญาบตัร (วันซ้อมใหญ)่
ปกีารศึกษา 2558-2559

ครุศาสตร์
1

2
07.30 - 08.00 น.



คณะ โปรแกรม/สาขา G จ านวน เวลาถ่ายภาพ

ครุศาสตร์
1

07.30 - 08.00 น.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ) 2
ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ) 8
อิเล็กทรอนิกส์สือ่สารและคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 29
เทคโนโลยีเซรามิกส์ (วท.บ) 2
เทคโนโลยีเซรามิกส์ (ทล.บ) 2
เทคโนโลยีวิศวกรรม (ทล.บ) 81
ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (ทล.บ) 5
วิศวกรรมระบบควบคุมและหุน่ยนต์ (วศ.บ) 3
วิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.บ) 11

สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ส.บ.) 17 93 10.31 - 10 45 น.
สิง่แวดล้อมศึกษา (วท.บ) 18 3
การบริการในอุตสาหกรรมการบนิ (ศศ.บ) 19 39
การจัดการเพ่ือความมัน่คง (รป.ม.) 3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 14
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม) 2
สิง่แวดล้อมศึกษา (วท.ม.) 4
วิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม) 2
บริหารธรุกิจ (บธ.ม) 22 35
การบริหารการศึกษา (ค.ม) 26
หลักสูตรและการสอน (ค.ม) 16
การบริหารการศึกษา (ค.ด) 24 8
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด) 25 13
บริหารธรุกิจ (บธ.ด.) 26 2
หลักสูตรและการสอน (ปร.ด) 3
สิง่แวดล้อมศึกษา (ปร.ด) 10

  2,221 

หมายเหตุ ** กรุณามาเข้าแถวเพ่ือถ่ายรูปก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาท ีเพ่ือจัดแถวตามความสูง

แสตนด์ในการถ่ายใช้ 1 แสตนด์  ถ่ายพร้อมกัน แต่ละแสตนด์จุได้ไม่เกิน 250 คน

บริเวณสถานทีถ่่ายรูป  อยู่ทีอ่าคาร 80 ปี
ช่วงรอถ่ายภาพหมู ่หากมีเวลามาก บณัฑิต สามารถไปพักรับประทานอาหารก่อนได้ 
อยู่ในบริเวณทีไ่ด้ยินเสียงประกาศ

** เวลาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามเหมาะสม

ดุษฏบีณัฑิต

27

รวมทัง้สิน้

11.16 - 11.30 น.

10.46 - 10.55 น.

10.56 - 11.15 น.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14

15

16

10.16 - 10.30 น.

วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ

มหาบณัฑิต

20

21

23
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