
 

 

   

-ส ำเนำ- 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ 1162 /2564 

เรื่อง ก ำหนดกำรฝึกซ้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
------------------------------------------------------------ 

ตำมท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ                  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ไปพระรำชทำน 
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
ในวันพุธที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2565 ณ อำคำรหอประชุมธ ำรง  บัวศรี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้กำรฝึกซ้อมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงได้ก ำหนดตำรำงกำรฝึกซ้อม 
ดังนี้ 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อม วัน/เดือน/ปี สถำนที ่
วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 10 - 11  มกรำคม พ.ศ. 2565           คณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต 
วันฝึกซ้อมรวม วันที่ 12 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2565 หอประชุมธ ำรง  บัวศรี 
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 15 – 17 มกรำคม พ.ศ. 2565 หอประชุมธ ำรง  บัวศรี 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ลงทะเบียน 
เข้ำเว็ปไซต์เพ่ือดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมและกำรแต่งกำยของบัณฑิตที่ https://graduate.buu.ac.th  
โดยบัณฑิตจะต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

๑. น ำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร มำแสดงเพ่ือรำยงำนตัวรับสำยรัดข้อมือ
บำร์โค้ดในวันฝึกซ้อมย่อย 

๒. ตรวจสอบและจดจ ำล ำดับที่กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรได้ที่ https://graduate.buu.ac.th 
๓. บัณฑิตที่ไม่มำรำยงำนตัว หรือเข้ำรับกำรฝึกซ้อมไม่ครบตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ 

ในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในปีนี้ 
๔. หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือมีปัญหำใด ๆ สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยบูรพำ โทร ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ 
 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ ณ วันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

(ลงชื่อ)           วัชรินทร์  กำสลัก 
        (รองศำสตรำจำรย์วัชรินทร์  กำสลัก) 
                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
      ส ำเนำถูกต้อง 
         
  
          (นำงธันยมัย บุศย์น้ ำเพชร) 
    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

 



 

 

 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่  1162 /2564  ลงวันที่  15  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
เรื่อง ก ำหนดกำรฝึกซ้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ก ำหนดกำรฝึกซ้อมย่อย  
 1.1 กำรฝึกซ้อมย่อย วันจันทร์ที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2565 
 

คณะ/วิทยำลัย บัณฑิตปีกำรศึกษำ เวลำ/ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
ปริญญำเอกทุกคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 07:00 – 08:00 น.  – รำยงำนตัวตำมคณะที่บัณฑิตและมหำบัณฑิตสังกัด/ 

                               ปริญญำเอกทกุคณะรำยงำนตัว ณ ห้อง UAD 202 
                               หอประชุมธ ำรง  บัวศรี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
                               แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรขำ้รำชกำรเพื่อ 
                               รับสำยรัดข้อมือบำร์โค้ด 
 

08:00 – 16:00 น.  -  ฝกึซ้อมย่อยตำมแบบฝึกทีก่ ำหนดจนสำมำรถปฏิบัต ิ
                              ได้อยำ่งถูกต้องและรับทรำบนัดหมำยส ำคัญ 
 

คณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะศึกษำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะโลจิสติกส์ ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 1.2 กำรฝึกซ้อมย่อย วันอังคำรที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2565 
     

คณะ/วิทยำลัย บัณฑิตปีกำรศึกษำ เวลำ/ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
ปริญญำเอกทุกคณะ ปีกำรศึกษำ 2562 07:00 – 08:00 น.  – รำยงำนตัวตำมคณะที่บัณฑิตและ 

                               มหำบัณฑิตสังกัด/ปริญญำเอกทุก 
                               คณะรำยงำนตัว ณ ห้อง UAD 202 
                               หอประชุมธ ำรง  บัวศรี มหำวิทยำลัย 
                               บูรพำ แสดงบัตรประจ ำตัว 
                               ประชำชน/บตัร ข้ำรำชกำรเพื่อ 
                               รับสำยรัดข้อมือบำร์โค้ด 
 

08:00 – 16:00 น.  -  ฝกึซ้อมย่อยตำมแบบฝึกทีก่ ำหนด 
                              จนสำมำรถปฏบิัติได้อย่ำงถูกต้องและ 
                              รับทรำบนัดหมำยส ำคัญ 
 
หมำยเหตุ  วิทยำเขตจันทบุรีและสระแก้ว ฝกึซ้อมที่วิทยำเขต 

คณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะศึกษำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะโลจิสติกส์ ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 

วิทยำลยัวิทยำกำรวจิัยและวิทยำกำรปญัญำ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 
คณะสหเวชศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

วิทยำลยักำรบริหำรรัฐกิจ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

วิทยำลยัพำณิชยศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

โครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

วิทยำลยันำนำชำต ิ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะเภสัชศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำว ี ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะพยำบำลศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะกำรแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะอัญมณ ี ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะแพทยศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

คณะดนตรีและกำรแสดง ปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 

 



 

 

-2- 
2. ก ำหนดกำรฝึกซ้อมรวม  
 2.1 กำรฝึกซ้อมรวม วันพุธที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2565 
        (ส ำหรับบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 วันพุธท่ี 19 มกรำคม พ.ศ. 2565) 
 

รอบท่ี 1 
 

คณะ/วิทยำลัย เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
1. พระ 
2. ปริญญำเอกทกุคณะ 
3. คณะวิทยำศำสตร์ 
4. คณะศึกษำศำสตร์ 
5. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
6. คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 
7. คณะพยำบำลศำสตร์ 
8. คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
9. คณะสหเวชศำสตร์ 
10. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
11. วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ 
12. วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ 
13. โครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และ
บริหำรธุรกิจ 

04:00 – 07:30 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 04:00 – 07:30 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

06:30 – 07:30 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 07:30 น.) 

08:00 – 14:30 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบจุดพกั 
                บัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครั้ง 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย 
               สุภำพสตรี สวมกระโปรงทรงสุภำพ และรองเท้ำหนังสีด ำหุ้มส้น 
               สุภำพบุรุษ สวมกำงเกงทรงสุภำพ (หำ้มสวมกำงเกงยีนส์และเส้ือยดื) 
               และสวมรองเท้ำหนังสีด ำหุม้ส้น ควรสวมรองเท้ำคู่ที่จะใช้ในวันซ้อมใหญ่และ 
               วันรับจริง 

 
 

รอบท่ี 2 
 

คณะ/วิทยำลัย เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
14. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
15. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
16. วิทยำลัยนำนำชำต ิ
17. คณะเภสัชศำสตร ์
18. คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
19. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
20. ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำว ี
21. คณะโลจิสติกส ์
22. คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
23. คณะสำธำรณสุขศำสตร ์
24. คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
25. คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
26. คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
27. คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
28. คณะอัญมณ ี
29. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
30. คณะแพทยศำสตร์ 
31. คณะดนตรีและกำรแสดง 

10:00 – 14:00 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 10:00 – 14:00 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

13:00 – 14:00 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 14:00 น.) 

14:30 – 21:00 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบจุดพกั 
                บัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครั้ง 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย 
               สุภำพสตรี สวมกระโปรงทรงสุภำพ และรองเท้ำหนังสีด ำหุ้มส้น 
               สุภำพบุรุษ สวมกำงเกงทรงสุภำพ (หำ้มสวมกำงเกงยีนส์และเส้ือยดื) 
               และสวมรองเท้ำหนังสีด ำหุม้ส้น ควรสวมรองเท้ำคู่ที่จะใช้ในวันซ้อมใหญ่และ 
               วันรับจริง 
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 2.2 กำรฝึกซ้อมรวม วันพฤหัสบดีที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2565 
        (ส ำหรับบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันพฤหัสบดีที ่20 มกรำคม พ.ศ. 2565) 
 

รอบท่ี 3 
 

คณะ/วิทยำลัย เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
1. พระ 
2. ปริญญำเอกทกุคณะ 
3. คณะสหเวชศำสตร์ 
4. ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำว ี
5. คณะโลจิสติกส ์
6. คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
7. คณะพยำบำลศำสตร์ 
8. คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
9. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
10. วิทยำลัยนำนำชำต ิ
11. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
12. คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

04:00 – 07:30 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 04:00 – 07:30 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

06:30 – 07:30 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 07:30 น.) 

08:00 – 14:30 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบจุดพกั 
                บัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครั้ง 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย 
               สุภำพสตรี สวมกระโปรงทรงสุภำพ และรองเท้ำหนังสีด ำหุ้มส้น 
               สุภำพบุรุษ สวมกำงเกงทรงสุภำพ (หำ้มสวมกำงเกงยีนส์และเส้ือยดื) 
               และสวมรองเท้ำหนังสีด ำหุม้ส้น ควรสวมรองเท้ำคู่ที่จะใช้ในวันซ้อมใหญ่และ 
               วันรับจริง 

 
 

รอบท่ี 4 
 

คณะ/วิทยำลัย เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
13. คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 
14. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
15. วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ 
16. วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ 
17. โครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และ
บริหำรธุรกิจ 
18. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
19. คณะวิทยำศำสตร์ 
 

10:00 – 14:00 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 10:00 – 14:00 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

13:00 – 14:00 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 14:00 น.) 

14:30 – 21:00 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบจุดพกั 
                บัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครั้ง 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย 
               สุภำพสตรี สวมกระโปรงทรงสุภำพ และรองเท้ำหนังสีด ำหุ้มส้น 
               สุภำพบุรุษ สวมกำงเกงทรงสุภำพ (หำ้มสวมกำงเกงยีนส์และเส้ือยดื) 
               และสวมรองเท้ำหนังสีด ำหุม้ส้น ควรสวมรองเท้ำคู่ที่จะใช้ในวันซ้อมใหญ่และ 
               วันรับจริง 
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 2.3 กำรฝึกซ้อมรวม วันศุกร์ที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2565 
                   (ส ำหรับบัณฑติที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันศุกร์ที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2565) 
 

รอบท่ี 5 
 

คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์ เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
1. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
2. คณะศึกษำศำสตร์ 
3. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
4. คณะแพทยศำสตร์ 
5. คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
6. คณะเภสัชศำสตร ์
7. คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
8. คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
9. คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
10. คณะอัญมณ ี
11. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
12. คณะดนตรีและกำรแสดง 

04:00 – 07:30 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 04:00 – 07:30) เพือ่รับทรำบจุดพักบัณฑิตและ
เลขที่นั่ง 

06:30 – 07:30 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 07:30 น.) 

08:00 – 14:30 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบจุดพกั 
                บัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครั้ง 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย 
               สุภำพสตรี สวมกระโปรงทรงสุภำพ และรองเท้ำหนังสีด ำหุ้มส้น 
               สุภำพบุรษ สวมกำงเกงทรงสุภำพ (หำ้มสวมกำงเกงยีนส์และเส้ือยดื) 
               และสวมรองเท้ำหนังสีด ำหุม้ส้น ควรสวมรองเท้ำคู่ที่จะใช้ในวันซ้อมใหญ่และ 
               วันรับจริง 

 
3. ก ำหนดกำรฝึกซ้อมใหญ่ 
      3.1 กำรฝึกซ้อมใหญ่ วันเสำร์ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2565  
        (ส ำหรับบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 วันพุธท่ี 19 มกรำคม พ.ศ. 2565) 

รอบท่ี 1 
 

คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์ เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
1. พระ 
2. ปริญญำเอกทกุคณะ 
3. คณะวิทยำศำสตร์ 
4. คณะศึกษำศำสตร์ 
5. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
6. คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 
7. คณะพยำบำลศำสตร์ 
8. คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
9. คณะสหเวชศำสตร ์
10. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
11. วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ 
12. วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ 
13. โครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 

03:00 – 05:30 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 03:00 – 05:30 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

04:30 – 05:30 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 05:30 น.) 

06:00 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบ 
                จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครัง้ 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง 
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รอบท่ี 2 
 

คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์ เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
14. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
15. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
16. วิทยำลัยนำนำชำต ิ
17. คณะเภสัชศำสตร ์
18. คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
19. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
20. ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำว ี
21. คณะโลจิสติกส ์
22. คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
23. คณะสำธำรณสุขศำสตร ์
24. คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
25. คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
26. คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
27. คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
28. คณะอัญมณ ี
29. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
30. คณะแพทยศำสตร์ 
31. คณะดนตรีและกำรแสดง 

08:00 – 10:15 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 08:00 – 10:15 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

09:15 – 10:15 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 10:15 น.) 

11:30 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบ 
                จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครัง้ 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง 
                
 

 
 

 3.2 กำรฝึกซ้อมใหญ่ วันอำทิตย์ที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2565  
        (ส ำหรับบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2565) 

 
รอบท่ี 3 

 

คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์ เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
1. พระ 
2. ปริญญำเอกทกุคณะ 
3. คณะสหเวชศำสตร์ 
4. ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำว ี
5. คณะโลจิสติกส ์
6. คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
7. คณะพยำบำลศำสตร์ 
8. คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
9. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
10. วิทยำลัยนำนำชำต ิ
11. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
12. คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

03:30 – 05:30 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 03:30 – 05:30 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

04:30 – 05:30 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 05:30 น.) 

06:00 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบ 
                จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครัง้ 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง              
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รอบท่ี 4 
 

คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์ เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
13. คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 
14. วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ 
15. วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ 
16. วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ 
17. โครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 
18. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
19. คณะวิทยำศำสตร์ 
 

08:00 – 10:15 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 08:00 – 10:15 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

09:15 – 10:15 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 10:15 น.) 

11:30 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบ 
                จดุพักบัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครัง้ 
              - บัณฑิตท่ีไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย  บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง              
 
 
 3.3 กำรฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2565  
        (ส ำหรับบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันศุกร์ที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2565) 
 

รอบท่ี 5 
 

คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์ เวลำ ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
1. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
2. คณะศึกษำศำสตร์ 
3. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
4. คณะแพทยศำสตร์ 
5. คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
6. คณะเภสัชศำสตร ์
7. คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
8. คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
9. คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
10. คณะอัญมณ ี
11. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
12. คณะดนตรีและกำรแสดง 

03:00 – 05:30 น. บัณฑิตรำยงำนตัวออนไลน์ทำง https://graduate.buu.ac.th 
(ระหว่ำงเวลำ 03:00 – 05:30 น.) เพื่อรับทรำบจุดพกับัณฑิต
และเลขที่นั่ง 

04:30 – 05:30 น. เมื่อเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วให้บณัฑิตเข้ำไปนั่งตำมจุด 
พักบัณฑิตและเลขที่นั่งที่ได้รับ (ห้องปิดเวลำ 05:30 น.) 

06:00 น. เดินแถวเข้ำหอประชุมธ ำรง  บวัศรี/อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อฝึกซ้อมกำรปฏิบัติตำมแบบฝึกและตำมขั้นตอนกำรรับจริง 

หมำยเหตุ 
              - จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ให้บัณฑิตตรวจสอบ 
                จุดพักบัณฑิตและเลขที่นั่งในขั้นตอนกำรรำยงำนตวัออนไลน์ทุกครัง้ 
              - บัณฑติที่ไปรำยงำนตัว ณ ห้องพักบัณฑิตไม่ทันเวลำก่อนห้องปิด อำจไม่ได้รับ 
                อนุญำตให้เข้ำซ้อมและอำจไม่ได้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 

กำรแต่งกำย  บัณฑิตสวมครุยวิทยฐำนะในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง               
 

 
 
 
 


