
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมและพธิีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
วนัที ่10 มถุินำยน 2559 

เวลำ กจิกรรม ผู้เกีย่วข้อง 
08.00 – 09.30 น. รายงานตวั ในแต่ละวทิยาเขต งานทะเบียน 

10.00 น. เป็นตน้ไป ฝึกซอ้มยอ่ยตามคณะท่ีสังกดั 
บณัฑิตวทิยาลยั 1 - 428 (428 คน)  
คณะศิลปกรรม 818 – 883 (66 คน)  
วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา  1780 – 1823   (44 คน) 

คณะ 

 
12.45  – 13.30 น. 

ฝึกซ้อมย่อย ณ เวทีหอประชุมปำริชำต สงขลำ 
1. คณะนิติศาสตร์ 1546 – 1779 (234 คน) 

 
 
กรรมกาแต่ละคณะ

ร่วมกบั    
กรรมการกลาง 

13.15 – 14.30 น. 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2475 - 3029 (555 คน) 
14.15 – 15.30 น. 3. คณะศึกษาศาสตร์ 1824 - 2474 (651 คน) 
15.15 – 16.30 น. 4. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 884 - 1545   ( 662 คน) 
14.00 – 17.00 น. ฝึกซ้อมย่อย ณ เวทีหอประชุม MF2200 

1. คณะวทิยาศาสตร์ 429 – 624 (196 คน)        4. คณะนิติศาสตร์ (23 คน) 
2. คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 625 – 691    (67 คน) 
3. คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา 692 – 817      (126 คน) 

วนัที ่11 มถุินำยน 2559 

เวลำ กจิกรรม ผู้เกีย่วข้อง 
07.00 – 08.00 น. บณัฑิตเขา้นัง่ประจ าท่ีนัง่ตามหมายเลข ฝ่ายฝึกซอ้ม 
08.00 – 08.30 น. อธิการบดีกล่าวตอ้นรับ อธิการบดี 
08.30 – 08.40 น. นายกสมาคมศิษยเ์ก่ากล่าวตอ้นรับ สมาคมศิษยเ์ก่า 
08.40 – 09.00 น. ฝ่ายฝึกซอ้มและพิธีการช้ีแจงกระบวนการและการถ่ายรูป ฝ่ายฝึกซอ้ม 
09.00 – 10.00 น กลุ่มที ่1  บณัฑิตวทิยาลยั 1 - 428 (428 คน)                                                                  

               คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2475 - 3029 (555คน)                                                                       
 
 

คณบดี 
ผูเ้บิกตวั 

ฝ่ายฝึกซอ้มและ
กรรมการปล่อยตวั

บณัฑิต 

10.00  - 11.00 น. 
(นัง่ตามหมายเลขในเวลา 09.45น.) 

กลุ่มที ่2  คณะวทิยาศาสตร์ 429 – 624 (196 คน) 
               คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 625 – 691  (67 คน) 
               คณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา 692 – 817 (126 คน)    
               คณะศิลปกรรม 818 – 883 (66 คน) 

11.00  – 12.00 น.              
(นัง่ตามหมายเลขในเวลา10.45น.) 

กลุ่มที ่3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 884 - 1545 ( 662 คน) 
               คณะนิติศาสตร์ 1546 – 1779 (234 คน) 

12.00  – 13.00 น.                    
(นัง่ตามหมายเลขในเวลา 11.45น.) 

กลุ่มที ่4 วทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา  1780 – 1823 (44 คน) 
                คณะศึกษาศาสตร์ 1824 - 2474 (651 คน) 

13.00 – 17.00 น. ฝึกซอ้มรวม จ านวน 2 รอบ (นดัแนะเวลา ท่ีจอดรถ ขอ้พึงระวงั) ทุกฝ่าย 
17.00 น. เป็นตน้ไป ฝึกซอ้มเสริม (ส าหรับคณะ/สาขาท่ีคณะกรรมการเห็นวา่ควรฝึกซอ้มเพิ่มเติม) เฉพาะกลุ่มท่ีซ่อม 

ฝึกท่ีเวที
หอประชุม

ปาริชาต สงขลา 

 



 
วนัที ่12 มถุินำยน 2559 

เวลำ กจิกรรม ผู้เกีย่วข้อง 
05.30 – 06.30 น. บณัฑิตประจ าตึก งานทะเบียน      

ฝ่ายน าขบวน 
06.30 – 07.30 น. บณัฑิตเดินไปยงัหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พทัลุง งานทะเบียน      

ฝ่ายน าขบวน 
07.30 – 08.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในหอประชุม งานทะเบียนฝ่ายน า

ขบวน 
ฝ่ายฝึกซอ้ม 
ฝ่ายทูลเกลา้ 

08.00 – 08.30 น. กรรมการเบิกตวับณัฑิต กรรมการฝ่ายทูลเกลา้ พร้อมประจ าท่ี ฝ่ายเบิกตวับณัฑิต 
ฝ่ายทูลเกลา้ 

08.30 เป็นตน้ไป เร่ิมกระบวนการพิธีเสมือนจริง 
ซ้อมเสร็จไปถ่ำยรูปหมู่ที่เต็นท์ผู้ปกครอง 

ฝ่ายน าขบวน 
ฝ่ายฝึกซอ้ม 
ฝ่ายทูลเกลา้ 

วนัที ่13 มถุินำยน 2559 

เวลำ กจิกรรม ผู้เกีย่วข้อง 
จะก าหนดเวลาใหม่อีกคร้ัง บณัฑิตประจ าตึก งานทะเบียน      

ฝ่ายน าขบวน 
06.30 – 07.30 น. บณัฑิตเดินไปยงัหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พทัลุง งานทะเบียน      

ฝ่ายน าขบวน 
07.30 – 08.00 น. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในหอประชุม งานทะเบียน      

ฝ่ายน าขบวน 
ฝ่ายฝึกซอ้ม 
ฝ่ายทูลเกลา้ 
งานพยาบาล 
งานถวายความ

ปลอดภยั 
08.00 – 08.30 น. กรรมการเบิกตวับณัฑิต กรรมการฝ่ายทูลเกลา้ พร้อมประจ าท่ี ฝ่ายเบิกตวับณัฑิต 

ฝ่ายทูลเกลา้ 
08.30 เป็นตน้ไป รอพิธีเสด็จพระราชด าเนินเขา้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ พทัลุง ฝ่ายน าขบวน 

ฝ่ายฝึกซอ้ม 
ฝ่ายทูลเกลา้ 

 


