กำหนดกำรฝึกซ้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
บัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ประจำปี พ.ศ.2560

 กำรเตรียมตัวก่อนกำรฝึกซ้อม ให้บัณฑิตปฏิบัติดังนี้ 
 บัณฑิตทุกคน ต้องติดบัตรประจำตัวฝึกซ้อม
และ จำรหัสประจำตัวบัณฑิต ให้ถกู ต้องเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตัวอย่ำงบัตรฝึกซ้อม
หมำยเหตุ : หากบัณฑิตลืมบัตร หรือทาบัตรหาย ต้องแจ้งกองอานวยการเพื่อจัดทาบัตรฝึกซ้อมใหม่ ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม

 กำรรับคู่มือกำรฝึกซ้อม และข้อปฏิบัติฝึกซ้อมพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
2.1 บัณฑิตทุกคนรับคู่มือการฝึกซ้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (อาคารเซเว่น)
2.2 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคนรับคู่มือการฝึกซ้อม
ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น)
*** หากบัณฑิตไม่มารายงานตัว และเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด “ถือว่ำสละสิทธิ์” ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ***

 กำรแต่งกำยบัณฑิตในกำรฝึกซ้อม
บัณฑิตหญิง : สวมเสื้อและกระโปรงแบบสุภำพ สวมรองเท้ำส้นสูงแบบหุ้มส้น (คัทชู)
(ห้ำม สวมเสื้อยืด เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ
และกางเกง)
บัณฑิตชำย : สวมเสื้อและกำงเกงแบบสุภำพ สวมรองเท้ำหนังหุ้มส้น
(ห้ำม สวมเสื้อยืด , กางเกงยีน ,รองเท้าแตะ และรองเท้าผ้าใบ)
** บัณฑิตต้องแต่งกำยตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับพิจำรณำเข้ำรับฝึกซ้อม **
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วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนำคม พ.ศ.2561
เวลำ 06.30 – 07.30 น.

- บัณฑิตปริญญำตรีทุกคนรับคู่มือกำรฝึกซ้อม
ณ ห้องโถงชั้น 2 อำคำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเชิงบูรณำกำร
(อำคำรเซเว่น) และเข้ำฝึกซ้อมกลุ่มย่อย

ฝึกซ้อมกลุม่ ย่อย
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนำคม พ.ศ.2561
บัณฑิตวุฒิ ค.บ., วท.บ., ศศ.บ., น.บ., ทล.บ., สถ.บ., บช.บ., ศ.บ., และ บธ.บ.
ภำคเช้ำ เวลำ 08.00-12.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะกำรเข้ำรับ) ตำมห้องทีก่ ำหนด
ภำคบ่ำย เวลำ 13.00-17.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย (ทักษะกำรเข้ำรับ) และขำนนำมบัณฑิต
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสบัณฑิต

จำนวน

สถำนที่ฝึกซ้อม

SF1-12, SS1-26, S1-320
S321-545
AF1-46, AS1-107, A1-160
A161-425
A426-575
A576-723
Rs1-2, R1-31, AcS1-3,Ac1-54
EcS1, Ec1-13
LF1-2, LS1-6, L1-95
TF1-5, TS1-9, T1-299

358
225
313
265
150
148
104

หอประชุมภัทรมหำรำช
ห้องโถงชั้นล่ำงหอประชุมภัทรมหำรำช
หอประชุมพิฆเนศวร
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อำคำรฝึกประสบกำรณ์เชิงบูรณำกำร
ห้อง 15-0707-0709 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7
ห้อง 15-0908-0909 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
ห้องประชุมเฉลิมพระบำรมี อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8

103
313

EF1-46, ES1-96, E1-191
BF1-23, BS1-53, B1-145
B146-381
รวม

333
221
236
2,769

ห้องประชุมกรุงสยำม อำคำรศูนย์วิทยำศำสตร์ ชั้น 8
ห้องประชุม อำคำร 3 ชั้น 6 อำคำรปฏิบัติกำร
คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ
ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อำคำรพุทธวิชชำลัย
ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อำคำรพุทธวิชชำลัย

** สำหรับบัณฑิตที่เปลี่ยนคำนำหน้ำนำม ขอให้แจ้งอำจำรย์ที่ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
และนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำนำมมำเพื่อแสดง **
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ฝึกซ้อมใหญ่ขำนนำมบัณฑิต
วันศุกร์ที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 07.00 - 17.00 น.
บัณฑิต จำนวน 2,769 คน
หอประชุมภัทรมหำรำช (จำนวน 1,229 คน)
บัณฑิตวุฒิ ค.บ.
รหัสบัณฑิต EF1-46, ES1-96, E1-191 จำนวน 333 คน
วท.บ.
รหัสบัณฑิต SF1-12, SS1-26, S1-545
จำนวน 583 คน
ศศ.บ.
รหัสบัณฑิต AF1-46, AS1-107, A1-160 จำนวน 313 คน
* บัณฑิตทุกคนตั้งแถว ตำมรหัสบัณฑิต ณ ห้องโถงชั้นล่ำง หอประชุมภัทรมหำรำช เวลำ 07.00 น.*

หอประชุมพิฆเนศวร
บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ.
ทล.บ.

(จำนวน 876 คน)
รหัสบัณฑิต A161-723
รหัสบัณฑิต TF1-5, TS1-9, T1-299

จำนวน 563 คน
จำนวน 313 คน

* บัณฑิตทุกคนตั้งแถว ตำมรหัสบัณฑิต ณ ใต้อำคำรปิยมหำรำช (อำคำร 20) เวลำ 07.00 น.*

หอประชุมโรงเรียนมัธยมสำธิตวัดพระศรีมหำธำตุ (จำนวน 664 คน)
บัณฑิตวุฒิ สถ.บ.
รหัสบัณฑิต RS1-2, R1-31
บช.บ.
รหัสบัณฑิต AcS1-3, Ac1-54
ศ.บ.
รหัสบัณฑิต EcS1, Ec1-13,
น.บ.
รหัสบัณฑิต LF1-2, LS1-6, L1-95
บธ.บ.
รหัสบัณฑิต BF1-23, BS1-53, B1-381
* บัณฑิตทุกคนตั้งแถว ตำมรหัสบัณฑิต
ณ หน้ำหอประชุม โรงเรียนมัธยมสำธิตฯ เวลำ 07.00 น.*

จำนวน 33
จำนวน 57
จำนวน 14
จำนวน 103
จำนวน 457

คน
คน
คน
คน
คน
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ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐำนะ)
วันเสำร์ที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2561
กลุ่มที่ 1
ภำคเช้ำ เวลำ 07.00 – 12.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐำนะ)
หอประชุมภัทรมหำรำช (จำนวน 1,229)
บัณฑิตวุฒิ ค.บ.
รหัสบัณฑิต EF1-46, ES1-96, E1-191 จำนวน 333 คน
วท.บ.
รหัสบัณฑิต SF1-12, SS1-26, S1-545
จำนวน 583 คน
ศศ.บ.
รหัสบัณฑิต AF1-46, AS1-107, A1-160 จำนวน 313 คน
* บัณฑิตทุกคนตั้งแถว ตำมรหัสบัณฑิต ณ ห้องโถงชั้นล่ำง หอประชุมภัทรมหำรำช เวลำ 07.00 น.*

กลุ่มที่ 2
ภำคเช้ำ เวลำ 07.00 – 12.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐำนะ)
หอประชุมพิฆเนศวร (จำนวน 876 คน)
บัณฑิตวุฒิ ศศ.บ.
รหัสบัณฑิต A161-723
จำนวน 563 คน
ทล.บ.
รหัสบัณฑิต TF1-5, TS1-9, T1-299
จำนวน 313 คน
* บัณฑิตทุกคนตั้งแถว ตำมรหัสบัณฑิต ณ ใต้อำคำรปิยมหำรำช (อำคำร 20) เวลำ 07.00 น.*

กลุ่มที่ 3
ภำคบ่ำย เวลำ 12.00 – 17.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐำนะ)
หอประชุมภัทรมหำรำช (จำนวน 768 คน)
บัณฑิตวุฒิ สถ.บ.
รหัสบัณฑิต RS1-2, R1-31
จำนวน 33
บช.บ.
รหัสบัณฑิต AcS1-3, Ac1-54
จำนวน 57
ศ.บ.
รหัสบัณฑิต EcS1, Ec1-13,
จำนวน 14
น.บ.
รหัสบัณฑิต LF1-2, LS1-6, L1-95
จำนวน 103
บธ.บ.
รหัสบัณฑิต BF1-23, BS1-53, B1-381
จำนวน 457
ดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.
รหัสบัณฑิต DP1-5
จำนวน 5
บธ.ด.
รหัสบัณฑิต DB1-4
จำนวน 4
มหำบัณฑิต ค.ม.
รหัสบัณฑิต ME1-47
จำนวน 47
วท.ม.
รหัสบัณฑิต MS1-4
จำนวน 4
บธ.ม.
รหัสบัณฑิต MB1-4
จำนวน 4
รป.ม.
รหัสบัณฑิต MP1-40
จำนวน 40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

* บัณฑิตทุกคนตั้งแถว ตำมรหัสบัณฑิต ณ ห้องโถงชั้นล่ำง หอประชุมภัทรมหำรำช เวลำ 11.00 น.*
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ปฐมนิเทศและฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิต (ปริญญำเอก)
และมหำบัณฑิต (ปริญญำโท)
วันศุกร์ที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2561
เวลำ 06.30 – 08.00 น.
เวลำ 08.00 – 12.00 น.

- มหำบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน รับคู่มือกำรฝึกซ้อม
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบำรมี อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8
- ปฐมนิเทศและฝึกซ้อมขั้นตอนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
จำนวน 104 คน

ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐำนะ)
วันเสำร์ที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2561
เวลำ 12.00 น.

ดุษฎีบัณฑิตและมหำบัณฑิต รำยงำนตัว
ณ ห้องโถงชั้นล่ำง หอประชุมภัทรมหำรำช

เวลำ 12.00 – 17.00 น.

ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐำนะ)
ณ หอประชุมภัทรมหำรำช
* บัณฑิตทุกคนตั้งแถว ตำมรหัสบัณฑิต ณ ห้องโถงชั้นล่ำง หอประชุมภัทรมหำรำช เวลำ 11.00 น.*

พิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ.2561
ณ อำคำรอเนกนิทัศน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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กำหนดกำรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทุกวุฒิทุกสำขำ)
วันเสำร์ที่ 3 มีนำคม พ.ศ.2561
เวลำ 08.00 – 09.00 น.

รำยงำนตัวและแนะนำกำรฝึกซ้อม
ณ ห้องประชุมพินิตประชำนำถ 1 อำคำรอนุสรณ์ 100 ปี
กำรฝึกหัดครูไทย

เวลำ 09.00 – 10.30 น.
เวลำ 10.30 – 12.00 น.

ฝึกซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ (สวมครุยวิทยฐำนะ)
ร่วมแสดงควำมยินดี
ณ ห้องสิตำรมย์ ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
พระนครแกรนด์วิว

พิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ.2561
ณ อำคำรอเนกนิทัศน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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กำหนดกำรพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
บัณฑิตมหำวิทยำลัรำชภัฏพระนคร
วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม พ.ศ. 2561
ณ อำคำรอเนกนิทัศน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
*************************************************************************

รอบสอง (จำนวน 2,873 คน)
บัณฑิตวุฒิ ค.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
ทล.บ.
สถ.บ.
บช.บ.
ศ.บ.
น.บ.
บธ.บ.

รหัสบัณฑิต EF1-46, ES1-96, E1-191
รหัสบัณฑิต SF1-12, SS1-26, S1-545
รหัสบัณฑิต AF1-46, AS1-107, A1-723
รหัสบัณฑิต TF1-5, TS1-9, T1-299
รหัสบัณฑิต RS1-2, R1-31
รหัสบัณฑิต AcS1-3, Ac1-54
รหัสบัณฑิต EcA1, Ec1-13
รหัสบัณฑิต LF1-2, LS1-6, L1-95
รหัสบัณฑิต BF1-23, BS1-53, B1-381

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

333 คน
583 คน
876 คน
313 คน
33 คน
57 คน
14 คน
103 คน
457 คน

ดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.
บธ.ด.
มหำบัณฑิต ค.ม.
วท.ม.
บธ.ม.
รป.ม.

รหัสบัณฑิต DP1-5
รหัสบัณฑิต DB1-4
รหัสบัณฑิต ME1-47
รหัสบัณฑิต MS1-4
รหัสบัณฑิต MB1-4
รหัสบัณฑิต MP1-40

จำนวน 5 คน
จำนวน 4 คน
จำนวน 47 คน
จำนวน 4 คน
จำนวน 4 คน
จำนวน 40 คน

*************************************************************************

