ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง กาหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีพุทธศักราช 2562 (ปีการศึกษา 2560)
-----------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เตรี ย มงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศให้บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
กาหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2562 รายละเอียดดังแนบท้าย
ประกาศฯ นี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีพุทธศักราช 2562 (ปีการศึกษา 2560)
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในระหว่างวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 – วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
--------------------------------------------

สถานทีร่ ับรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย
กลุ่มที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามบาสเกตบอล) มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
วันที่ 23 มกราคม 2562 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS)
กลุ่มที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ
สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกซ้อม
ห้องประชุมเกษตรศาสตร์ 1 (AG 2109) คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
ห้อง DT 3228 ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 4 คณะนิติศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
ห้อง Main Conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สถานที่รับรายงานตัว สนามฟุตซอล อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย อาคารปราบไตรจักร 2 ห้อง 307, ห้อง 308
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สถานที่รับรายงานตัว สนามฟุตซอล อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย อาคารปราบไตรจักร 2 ห้อง 310, ห้อง 311
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต
สถานที่รับรายงานตัว สนามฟุตซอล อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย อาคารปราบไตรจักร 2 ห้อง 309
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สถานที่รับรายงานตัว สนามฟุตซอล อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย อาคารปราบไตรจักร 2 ห้อง 216
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สถานที่รับรายงานตัว สนามฟุตซอล อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย อาคารปราบไตรจักร 2 ห้อง 306
กลุ่มที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 23 มกราคม 2562 (วันซ้อมย่อย) แยกตามสถาบัน
พยาบาล ม.นเรศวร
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล สมทบทุก วพบ. บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 (วันซ้อมใหญ่และวันรับจริง)
พยาบาล ม.นเรศวร และพยาบาล สมทบ วพบ.
จุดที่บัณฑิตพยาบาลตั้งแถวบริเวณลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต่อหน้า 2/สถานที่ฝึกซ้อม......

-2สถานที่ฝึกซ้อม วันที่ 23 - 24 มกราคม 2562 (วันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่) แยกตามสถาบัน
พยาบาล ม.นเรศวร ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล สมทบ
วพบ.พุทธชินราช ห้อง H 406 อาคารเรียนรวม
วพบ.อุตรดิตถ์ ห้อง H 101, H 102 อาคารเรียนรวม

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ห้อง H 301, H 302 อาคารเรียนรวม
กลุ่มที่ 7 คณะแพทยศาสตร์
วันที่ 23 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว โถงใต้อาคารจอดรถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกซ้อม
ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร
วันที่ 24 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว โถงใต้อาคารจอดรถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกซ้อม
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 25 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว โถงใต้อาคารจอดรถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 8 คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 23 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม
ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 24 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว โถงใต้อาคาร 1 ชั้น 1 ฝั่งลานจอดรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม
ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 25 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว โถงใต้อาคาร 1 ชั้น 1 ฝั่งลานจอดรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย ตึกปราบไตรจักร ห้อง 12, ห้อง 32 และห้อง 52 อาคารตึกปราบไตรจักร
กลุ่มที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 23 มกราคม 2562
สถานทีร่ ับรายงานตัว โถงใต้อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ฝึกซ้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 11 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 23 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม ห้อง MD 235 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต่อหน้า 3/กลุ่มที่ 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์......

-3กลุ่มที่ 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ตึกวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม บริเวณโถงโล่งชัน้ 1 ตึก ARL คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 15 คณะสหเวชศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัว บริเวณลานกิจกรรม โถงชั้น 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม
ห้องบรรยาย AHS 3405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มที่ 16 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562
สถานที่รับรายงานตัว บริเวณโถง ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม
ห้องปราบไตรจักร 22, 42 และ 62 อาคารปราบไตรจักร
กลุ่มที่ 17 คณะสาธารณสุขศาสตร์
สถานที่รับรายงานตัวและสถานที่ฝึกซ้อม
ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มที่ 18 วิทยาลัยนานาชาติ
สถานที่รับรายงานตัว บริเวณโถงชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย
ห้อง NUIC 307 NUIC 308 และ NUIC 309 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
สถานที่ฝึกซ้อมใหญ่
ห้อง NUIC 309 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
หมายเหตุ
การฝึกซ้อมบนเวที คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมจะกาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมต่อไป
---------------------------------------------------

กาหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา 2560
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในระหว่างวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 – วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ผู้ที่รับฯ ภาคเช้า
ดุษฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิต (ป.เอก/ป.โท กลุ่มที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย) และบัณฑิต (ป.ตรี กลุ่มที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ/
กลุ่มที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์/กลุ่มที่ 4 คณะนิติศาสตร์/กลุ่มที่ 5 คณะบริหารธุรกิจฯ/กลุ่มที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์/
กลุ่มที่ 7 คณะแพทยศาสตร์/กลุ่มที่ 8 คณะเภสัชศาสตร์/กลุ่มที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์/กลุ่มที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มที่ 11 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 วันซ้อมย่อย (แต่งกายเสื้อสุภาพ ช.กางเกงสุภาพ ญ.กระโปรงสุภาพเท่านั้น)
เวลา 05.00 น.

เวลา 06.00 น.
เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล) ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต กลุ่มที่ 1 ลาดับที่ 1 - 3 (พระสงฆ์)
ลาดับที่ 4 – 784 จานวน 784 และบัณฑิต กลุ่มที่ 2 จานวน 254 คน รวม 1,038 คน
ชุดที่ 2 (สนามวอลเล่ยบ์ อล) บัณฑิต กลุ่มที่ 3 - 4 จานวน 249 คน
ชุดที่ 3 (สนามฟุตซอล)
บัณฑิต กลุ่มที่ 5 จานวน 637 คน
ชุดที่ 4 (ลานกิจกรรม)
บัณฑิต กลุ่มที่ 6 - 11 จานวน 1,773 คน
ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ เข้าฝึกซ้อมย่อย ณ เต็นท์ประจากลุ่ม
ฝ่ายจัดแถวฯ นาแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต

เวลา 09.00 - 09.30 น.
เวลา 09.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 17.00 น.
เวลา 17.00 - 18.00 น.

เข้านั่งประจาที่ ณ ห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
เข้านั่งในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ชุดที่ 2 (สนามวอลเล่ย์บอล)
เข้านั่งในโดม โซน A
ชุดที่ 3 (สนามฟุตซอล)
เข้านั่งในโดม โซน B - D
ชุดที่ 4 (ลานกิจกรรม)
เข้านั่งในโดม โซน E - K และโถงล่าง จานวน 500 คน
พบอธิการบดี เพื่อให้โอวาท และแสดงความยินดีกับบัณฑิต และฟังคาชี้แจงจากประธานฝ่าย
ฝึกซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
เริ่มฝึกซ้อมบนเวทีจริงตามลาดับ ตั้งแต่ต้นจนจบ และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกซ้อม
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต (กลุ่มที่ 1 – 11) ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ณ สถานทีท่ ี่กาหนด
ตามลาดับ (บันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 1)
บัณฑิตว่าที่ ร.ต. ฝึกซ้อมบุคลิกภาพที่เหมาะสม และนาเครื่องแต่งกายตรวจตามแบบของ
นายทหารสัญญาบัตร ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 วันซ้อมใหญ่ (แต่งกายเหมือนวันรับจริง ตามเพศ)
เวลา 05.00 น.

รายงานตัวตามสถานที่ที่กาหนด ณ อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล) ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต กลุ่มที่ 1 ลาดับที่ 1 - 3 (พระสงฆ์)
ลาดับที่ 4 – 784 จานวน 784 และบัณฑิต กลุ่มที่ 2 จานวน 254 คน รวม 1,038 คน
ชุดที่ 2 (สนามวอลเล่ยบ์ อล) บัณฑิต กลุ่มที่ 3 - 4 จานวน 249 คน
ชุดที่ 3 (สนามฟุตซอล)
บัณฑิต กลุ่มที่ 5 จานวน 637 คน
ชุดที่ 4 (ลานกิจกรรม)
บัณฑิต กลุ่มที่ 6 - 11 จานวน 1,773 คน
มีต่อหน้า 2/เวลา 06.00 น........
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คณะกรรมการฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ
ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ (บันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 2)
เวลา 07.00 น.
ฝ่ายจัดแถว นาแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต (กลุ่มที่ 1 - 11)
เข้านั่งประจาที่ ณ ห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
เข้านั่งในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ชุดที่ 2 (สนามวอลเล่ย์บอล)
เข้านั่งในโดม โซน A
ชุดที่ 3 (สนามฟุตซอล)
เข้านั่งในโดม โซน B - D
ชุดที่ 4 (ลานกิจกรรม)
เข้านั่งในโดม โซน E - K และโถงล่าง จานวน 500 คน
เวลา 08.15 – 9.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2561
เวลา 09.00 - 11.45 น. เริ่มฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรจนจบ
เวลา 11.45 - 12.00 น. ทยอยเดินออกจากห้องพิธีฯ (อย่างรวดเร็ว)
เวลา 13.00 - 16.00 น. ถ่ายรูปหมู่ ตามเวลาและสถานที่ที่กาหนด
เวลา 17.00 น.
ร่วมพิธีถวายบังคมลา ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วันรับจริง
เวลา 05.00 น.

รายงานตัวตามสถานที่ที่กาหนด ณ อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล) ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต กลุ่มที่ 1 ลาดับที่ 1 - 3 (พระสงฆ์)
ลาดับที่ 4 – 784 จานวน 784 และบัณฑิต กลุ่มที่ 2 จานวน 254 คน รวม 1,038 คน
ชุดที่ 2 (สนามวอลเล่ยบ์ อล) บัณฑิต กลุ่มที่ 3 - 4 จานวน 249 คน
ชุดที่ 3 (สนามฟุตซอล)
บัณฑิต กลุ่มที่ 5 จานวน 637 คน
ชุดที่ 4 (ลานกิจกรรม)
บัณฑิต กลุ่มที่ 6 - 11 จานวน 1,773 คน
เวลา 06.00 น.
คณะกรรมการฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ
ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ (บันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 3)
เวลา 07.00 - 08.00 น. ฝ่ายจัดแถว นาแถวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต (กลุ่มที่ 1 - 11)

เข้านั่งประจาที่ ณ ห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
เข้านั่งในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ชุดที่ 2 (สนามวอลเล่ย์บอล)
เข้านั่งในโดม โซน A
ชุดที่ 3 (สนามฟุตซอล)
เข้านั่งในโดม โซน B - D
ชุดที่ 4 (ลานกิจกรรม)
เข้านั่งในโดม โซน E - K และโถงล่าง จานวน 500 คน
เวลา 09.20 – 11.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมายังห้องพิธี
- เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จพิธี
- ทยอยเดินออกจากห้องพิธี (อย่างรวดเร็ว)
----------------------------------------------------มีต่อหน้า 3/ผู้ที่รับฯ ภาคบ่าย.........
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ผู้ที่รับฯ ภาคบ่าย
บัณฑิต (ป.ตรี กลุ่มที่ 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์/กลุ่มที่ 13 คณะศึกษาศาสตร์/กลุ่มที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/
กลุ่มที่ 15 คณะสหเวชศาสตร์/กลุ่มที่ 16 คณะสังคมศาสตร์/กลุ่มที่ 17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกลุม่ ที่ 18 วิทยาลัยนานาชาติ)

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 วันซ้อมย่อย (แต่งกายเสื้อสุภาพ ช.กางเกงสุภาพ ญ.กระโปรงสุภาพเท่านั้น)
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 13.00 น.

รายงานตัว ณ สถานที่ที่กาหนด โดยแบ่งตามสังกัดคณะ
ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ณ สถานที่ที่กาหนด โดยแบ่งตามสังกัดคณะ
รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
บัณฑิต กลุ่มที่ 12 - 15 จานวน 1,073 คน
ชุดที่ 2 (ลานกิจกรรม)
บัณฑิต กลุ่มที่ 16 - 18 จานวน 803 คน
เวลา 13.10 น.
ฝ่ายจัดแถว นาบัณฑิตเข้านัง่ ประจาที่ ณ ห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์
ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
เข้านั่งในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ชุดที่ 2 (ลานกิจกรรม)
เข้านั่งในโดม โซน A - D
เวลา 14.00 - 17.00 น. พบอธิการบดี เพื่อให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิต และฟังคาชี้แจงจากประธานฝ่าย
ฝึกซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ
เริ่มฝึกซ้อมบนเวทีจริงตามลาดับ ตั้งแต่ต้นจนจบ และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกซ้อม
(บันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 1)
เวลา 17.00 - 18.00 น. บัณฑิตว่าที่ ร.ต. ฝึกซ้อมบุคลิกภาพที่เหมาะสมและนาเครื่องแต่งกายตรวจตามแบบของ
นายทหารสัญญาบัตร ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 วันซ้อมใหญ่ (แต่งกายเหมือนวันรับจริง ตามเพศ)

เวลา 06.00 - 10.00 น. ถ่ายรูปหมู่ ตามเวลา และสถานที่ที่กาหนด
เวลา 10.00 น.
รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
บัณฑิต กลุ่มที่ 12 - 15 จานวน 1,073 คน
ชุดที่ 2 (ลานกิจกรรม)
บัณฑิต กลุ่มที่ 16 - 18 จานวน 803 คน
เวลา 10.30 น.
คณะกรรมการฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายของคณะตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ
เวลา 11.00 - 11.45 น. ฝ่ายจัดแถว นาแถวบัณฑิต นาแถวบัณฑิตเข้านั่งประจาที่ในห้องพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์
(บันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 2) ตามลาดับดังนี้

ชุดที่ 2 (ลานกิจกรรม)
เข้านั่งในโดม โซน A - D
เวลา 11.45 - 12.00 น. ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
เข้านั่งในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เวลา 12.30 – 13.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2561
เวลา 13.00 - 16.30 น. เริ่มฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรจนจบ ทยอยเดินออกจากห้องพิธี
เวลา 17.00 น.
ร่วมพิธีถวายบังคมลา ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มีต่อหน้า 4/วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วันรับจริง........
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วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วันรับจริง
เวลา 10.00 น. รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
บัณฑิต กลุ่มที่ 12 - 15 จานวน 1,073 คน
ชุดที่ 2 (ลานกิจกรรม)
บัณฑิต กลุ่มที่ 16 - 18 จานวน 803 คน
เวลา 10.30 - 11.00 น. คณะกรรมการฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายของคณะตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ
เวลา 11.00 - 11.45 น. ฝ่ายจัดแถว นาแถวบัณฑิต นาแถวบัณฑิตเข้านั่งประจาที่ในห้องพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์
(บันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 3) ตามลาดับดังนี้
ชุดที่ 2 (สนามวอลเล่ย์บอล)
เข้านั่งในโดม โซน A - D
เวลา 11.45 - 12.00 น. ชุดที่ 1 (สนามบาสเกตบอล)
เข้านั่งในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เวลา 12.30 น.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมายังห้องพิธี
เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จพิธี
เวลา 14.00 น.
ตั้งแถวส่งเสด็จฯ
-----------------------------------------------------

หมายเหตุ
1. กาหนดการฝึกซ้อม อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง สาหรับบัตรฝึกซ้อมของ
ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต หากบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อย) ไม่ครบ 3 ครั้ง จะไม่อนุญาตให้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และห้ามมิให้ลงชื่อรายงานตัวแทนกันโดยเด็ดขาด
2. ใบปริญญาบัตรไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-8300
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร (พร้อมแนบใบปริญญาบัตรฉบับจริงที่ขอแก้ไขด้วย)
3. สาหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวัน และเวลาราชการ พร้อมสาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ กรณีมอบฉันทะ ให้มารับใบปริญญาบัตรแทน
ให้แนบสาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ มาแสดง พร้อมรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ ภายใน 1 เดือน
หลังจากนั้นจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ยื่นสาเร็จการศึกษาต่อไป
4. ชุดราชปะแตน ชุดปกติขาว ชุดสูทสากลและครุยวิทยฐานะ สาหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ติดต่อได้ที่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวัน เวลาราชการ โทร.0-5596-1225 หรือ ร้านครุยชุลีมาศ (กทม.) โทร.0-2115-1690, 09-8882-8165
บัณฑิต สามารถเข้าชม วีดิทัศน์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th
ขอเชิญรับชมการถ่ายสดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://www.nu.ac.th

