ที่ ศธ ๐๕๗๑.๐๕(๐๑)/

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน ๑ ชุด
๒. กาหนดการและข้อปฏิบัติ
จานวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ จานวน ๑ ชุด
ด้ว ยสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ และ
๑๖ -๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกาหนดให้บัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ร้อ ยเอ็ด เข้า รับ พระราชทาน
ปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ฯ จึงได้กาหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบั ตรให้กับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาประจาปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดัง
สิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย (๑-๓) ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิตส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีซ้อมฯ ได้ที่สานักกิจการนักศึกษา หรือ
โทรสารหมายเลข ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๖๑ หรือ ทาง E-mail:kkk_reru@hotmail.com สาหรับบัณฑิตที่ส่งแบบตอบรับ
เข้ าร่ วมพิ ธี ซ้ อมฯ แล้วไม่ ต้ องน าส่ งอี ก พร้ อมนี้ ให้ บัณฑิ ต ช าระเงิ นค่ าเช่ าชุ ดครุ ย ที่ ฝ่ ายการเงิ น หรื อ
โอนเงินเข้าบัญชี “ค่า ใช้จ่า ยเกี่ย วกับ พิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัตร (ม.รภ.รอ.)” ธนาคารกรุงไทย
สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี ๔๑๑-๐-๙๐๘๑๓-๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อนึ่ง หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดาแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สานักกิจการนักศึกษา
โทร. ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๖๑
โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๖๑

กาหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ อาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วัน เวลา
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๒๐ น.
เวลา ๑๐.๒๐ - ๑๑.๒๐ น.
เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม

สถานที่

- ตรวจสอบรายชื่อและลาดับ
- รายงานตัวฝึกซ้อมตามกระบวนการ
- สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ / นิติศาสตร์
- สาขา บริหารธุรกิจ / การบัญชี
- สาขา วิทยาศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
- สาขา ครุศาสตร์
- มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ฝึกซ้อมตามกระบวนการ (กลุ่มย่อย)
- งานราตรีบัณฑิต
-

ลงทะเบียน
ฝึกซ้อมกระบวนการ
พิธีสวมฮูด (Hooding)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
สาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามขั้นตอน
ฝึกซ้อมเต็มตามขั้นตอน

- เรียกแถวบัณฑิตถ่ายภาพรวม
- บัณฑิตถ่ายภาพรวม ตามลาดับสาขา ดังนี้
๑. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ / นิติศาสตร์
๒. สาขาบริหารธุรกิจ / การบัญชี
๓. สาขาวิทยาศาสตร์/ ศิลปศาสตร์
๔. สาขาครุศาสตร์
๕. มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
- บัณฑิตตั้งแถวรายงานตัว ครั้งที่ ๑
- ฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๑
- พิธีมอบใบประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
- ฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ตั้งแถวรายงานตัวเข้าพิธีซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒
- ฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๓
- สรุปและนัดหมายข้อปฏิบัติในวันรับจริง

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์
ดาแก้ว
๒. อาจารย์ปริญ
รสจันทร์
๓. อาจารย์รัชนียา
ถิรเดโชชัย
๔. นายโชคชัย
ศรีชัย
๕. นางบังอร
อุดมศักดิ์
๖. นายศักดิ์ดา
สุทธิประภา
๗. นายกัมปนาท
พระคลังทอง

หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ด้านข้างหอประชุม ๖๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ฯ
หน้าหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

ตามอัธยาศัย
หน้าหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์

๐๘ ๑๒๖๐ ๑๑๑๔
๐๙ ๓๔๗๔ ๓๘๘๖
๐๘ ๕๐๐๒ ๒๗๙๖
๐๘ ๗๒๑๔ ๒๔๓๐
๐๘ ๖๘๖๐ ๒๐๓๗
๐๘ ๓๓๕๖ ๑๖๐๐
๐๙ ๐๓๒๓ ๐๑๐๒

การแต่งกายบัณฑิตวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่

บัณฑิตชาย

๙ – ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(วันซ้อมใหญ่)
และ
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(วันรับจริง)

ชุดสุภาพ / เสื้อเชิ้ต /เสื้อโปโลมีปก
รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา

บัณฑิตหญิง

ชุดกระโปรงสั้นคลุมเข่ารองเท้าหุ้มส้น (คู่ที่ใส่วันรับจริง)
ห้ามสวม รองเท้าส้นเตารีด / แตะ /สาน / ฟองน้า

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ขั้นตอนการตอบรับเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
๑. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ทีส่ านักกิจการนักศึกษา หรือ โทรสารหมายเลข ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๖๑ หรือ ทาง E-mail :
kkk_reru@hotmail.com
๒. ชาระเงินค่าเช่าชุดครุยทีฝ่ ่ายการเงิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ โอนเงินเข้าบัญชี “ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ม.รภ.รอ.)” ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี
๔๑๑-๐-๙๐๘๑๓-๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมส่ งหลั กฐานการโอนเงิน
โดยระบุ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลับมาที่ สานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ทางโทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๑๖๑ หรือ ทาง E-mail : kkk_reru@hotmail.com และ บัณฑิต
ต้องนาเอกสารการโอนเงินตัวจริงมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อติดต่อขอรับใบเสร็จที่ฝ่ายการเงิน
ในวันรายงานตัว
๓. รายงานตัวและเข้ารับการฝึกซ้อมตามกาหนดการ

