
ร่าง 
กำหนดการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

************* 
เรือนรับรองท่ีประทับ ค่ายกาวิละ  
เวลา ๐๙.๔๕ น.  -  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ 
ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

   (ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๑๕ นาที)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เวลา ๑๐.๐๐ น.  -  เสด็จถึงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  
   (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)  
 -  ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์           

วิจัยและนวัตกรรม  
  นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทาน             

ปริญญาบัตร พร้อมคณาจารย์และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ  
 -  ผู้แทนบัณฑิต ฯ ทูลถวายพวงมาลัยข้อพระกร  
 -  เสด็จเข้าภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 - เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
 -  ทรงฉลองพระองค์ครุย  
 -  เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 
 -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  

/ - ทรงกราบ 



 -  ทรงกราบ  
 -  ประทับพระเก้าอ้ี  
 -  นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบทูลรายงานผล

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบทูลขอพระราชทานพระวโรกาส
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และกราบทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบทูลเบิกผู้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  

 -  พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ  
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะ 

กราบทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   (จำนวน ๒,๓๕๑ ราย)  
 -  พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ  
   (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  
 -  บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ 
 -  เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
 - เสด็จออกจากภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติไปยังห้องรับรองที่ประทับ  
   (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)  
 -  เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ  
 -  ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย  
 -  ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
การแต่งกาย  -  ราชองครักษ์เครื่องแบบชุดปกติขาว  
 -  ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ เครื่องแบบชุดปกติขาว  
 -  ข้าราชการในพ้ืนที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว  
 

สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

  



ร่าง 
กำหนดการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

************* 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เวลา ๑4.๐๐ น.  -  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับไปยังที่ประทับภายในหอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 -  ผู้แทนบัณฑิต ฯ ทูลถวายพวงมาลัยข้อพระกร  
 -  เสด็จเข้าภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  
 -  ทรงกราบ  
 -  ประทับพระเก้าอ้ี  
 -  นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบทูล 
  ขอพระราชทานพระวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม            

กราบทูลเบิก นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และ 
  ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   (จำนวน ๒,๓๔๕ ราย)  
 -  พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ  
   (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)  
 -  บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ 
 -  เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
 - เสด็จออกจากภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติไปยังห้องรับรองที่ประทับ  
 -  เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ  
 -  ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
 

/ - เสด็จออกจากหอประชุม... 



 -  เสด็จออกจากหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                           
ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 

   (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 
 -  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  ไปยังเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกตุอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
  จังหวัดเชียงใหม่ 
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   (ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๑๕ นาที)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรือนรับรองท่ีประทับ ค่ายกาวิละ  
 -  เสด็จถึงเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ  
 -  ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
  จังหวัดเชียงใหม่ (คืนที่ ๖ /๑๑) 
 
การแต่งกาย  -  ราชองครักษ์เครื่องแบบชุดปกติขาว  
 -  ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ เครื่องแบบชุดปกติขาว  
 -  ข้าราชการในพ้ืนที่ เครื่องแบบชุดปกติขาว  
 

สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 


