
๒๐ – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



กาํหนดการฝ�กซ�อม
กําหนดการฝ�กซ้อมรับพระราชทานปร �ญญาบัตรของบัณฑิต ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหวา่งวนัที� ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ มหาว �ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

บณัฑิตกลุ�มภาคเช�า 

วันพุธท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตตั�งแถว และรายงานตัว ชั�น ๑ หอประชุมศร �วชิรโชติ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. แถวบัณฑิตเคลื�อนเข้าสู่หอประชุมศร �วชิรโชติ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. การฝ�กซ้อมรวมบัณฑิต
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝ�กซ้อมรวมบัณฑิต (ต่อ)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ฝ�กซ้อม ณ ห้องซ้อมกลุ่มใหญ่
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การฝ�กซ้อมกลุ่มใหญ่ (ต่อ) 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที�กําหนด
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. การฝ�กซ้อมกลุ่มใหญ่
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวา่ง
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝ�กซ้อมกลุ่มใหญ่ (ต่อ)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที�กําหนด
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตตั�งแถว และรายงานตัว ชั�น ๑ หอประชุมศร �วชิรโชติ
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. แถวบัณฑิตเคลื�อนเข้าสู่หอประชุมศร �วชิรโชติ
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การฝ�กซ้อมรวมบัณฑิต
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การฝ�กซ้อมรวมบัณฑิต (ต่อ)

บณัฑิตกลุ�มภาคบ�าย 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.  รายงานตัวที�อาคารกิจการนักศึกษา
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  การฝ�กซ้อม ภาคเช้า
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  การฝ�กซ้อม ภาคบ่าย 

กาํหนดการ : บณัฑิตปรญิญาโท-ปรญิญาเอก 

กําหนดการอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม



๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที�กําหนด
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.  แถวบัณฑิตเคลื�อนไปยังห้องซ้อมกลุ่มใหญ่ เพื�อเข้าร่วมพิธีเป�ด
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.  ชมว �ดิทัศน์แนะนํามหาว �ทยาลัย
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  พิธีเป�ด ณ ห้องสโลป ๘๐๐ ที�นั�ง อาคารพิบูลว �ชญ์
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  - ชี�แจงขั�นตอนการเข้ารับพระราชทานปร �ญญาบัตร 
                        - ชมว �ดิทัศน์การเข้ารับพระราชทานปร �ญญาบัตร และการสาธิต
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารวา่ง ณ ห้องซ้อมกลุ่มย่อยที�กําหนด
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.  การฝ�กซ้อมกลุ่มย่อย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  การฝ�กซ้อมกลุ่มใหญ่ตามห้องที�กําหนด
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารวา่ง
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.  การฝ�กซ้อมกลุ่มใหญ่ตามห้องที�กําหนด (ต่อ)
๑๖.๓๐ - เป�นต้นไป  การฝ�กซ้อมบัณฑิตทหาร-ตํารวจ ที�ได้รับกระบี� ณ อาคารกิจการนักศึกษา 
                       (โปรดเตร �ยมกระบี�ให้พร้อม) 

วันองัคารที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๕

กาํหนดการฝ�กซ�อม
กําหนดการฝ�กซ้อมรับพระราชทานปร �ญญาบัตรของบัณฑิต ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหวา่งวนัที� ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ มหาว �ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.  รายงานตัวที�อาคารกิจการนักศึกษา
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  การฝ�กซ้อมบัณฑิต

กาํหนดการ : บณัฑิตปรญิญาโท-ปรญิญาเอก 

กําหนดการอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม



การแต�งกายของบณัฑิต 

กาํหนดการฝ�กซ�อม
กําหนดการฝ�กซ้อมรับพระราชทานปร �ญญาบัตรของบัณฑิต ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหวา่งวนัที� ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ มหาว �ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

บณัฑิตกลุ�มภาคเช�า 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.  บัณฑิตตั�งแถวและรายงานตัว ด้านหน้าหอประชุมศร �วชิรโชติ
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.   แถวบัณฑิตเคลื�อนเข้าสู่หอประชุมศร �วชิรโชติ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.   พิธีมุทิตาบัณฑิต 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   การฝ�กซ้อมบัณฑิตตามพิธีจร �ง และนัดหมาย
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารวา่ง
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   บัณฑิตถ่ายภาพหมู่

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารวา่ง
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  บัณฑิตตั�งแถวและรายงานตัว ด้านหน้าหอประชุมศร �วชิรโชติ
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  แถวบัณฑิตเคลื�อนเข้าสู่หอประชุมศร �วชิรโชติ
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  พิธีมุทิตาบัณฑิต
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  การฝ�กซ้อมบัณฑิตตามพิธีจร �ง และนัดหมาย

บณัฑิตกลุ�มภาคบ�าย 

มหาว �ทยาลัยจะตรวจสอบการแต่งกายอย่างเคร่งครัดใน
วนัซ้อมใหญ่ บัณฑิตควรทําผม สวมเคร ��องแบบชุดครุย
เสมือนจร �ง และสวมรองเท้าที�จะใช้ในวนัรับจร �ง เพื�อให้
มหาว �ทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องเป�นครั�งสุดท้าย

กําหนดการอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม



ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเครา
เสื�อเชิ�ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย คอเชิ�ตปลายแหลม ตัวเสื�อยาวเลยเอว ขอบ
กางเกงทับได้เร �ยบร้อย สวมเสื�อไว้ในกางเกง
สวมสูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมท่า
กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื�อผ้าเร �ยบ สีเดียวกับสูท
เนคไทสัญลักษณ์มหาว �ทยาลัย ตามแบบมหาว �ทยาลัยกําหนด
เข็มขัด สายเข็มขัด ตามแบบมหาว �ทยาลัยกําหนด
ถุงเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
รองเท้าหนังหุ้มตลอดเท้า สีดําล้วนไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะตกแต่ง
สวมครุยว �ทยฐานะตามวุฒิการศึกษา ความยาวประมาณคร ��งน่อง
ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตที�หน้าอกด้านขวา ตํ�ากว่าเข็มว �ทยฐานะ

การแต�งกายบณัฑิตชาย
ทีไ่ม�ได�เป�นข�าราชการหรอืเจ�าหน�าทีข่องรฐั



เกล้าผมหร �อรวบผมให้เร �ยบร้อย
สวมเสื�อเชิ�ตแขนสั�นสีขาวไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควรและ          
ไม่รัด ปกเสื�อคอเชิ�ตปลายแหลม ตัวเสื�อยาวเลยเอว สวมเสื�อไวใ้น
กระโปรง กลัดกระดุม ดุนตรามหาว �ทยาลัยทุกเม็ด (รวมคอเสื�อ)
และติดเข็มตรามหาว �ทยาลัย
กระโปรงทรงเอหร �อทรงสอบ สีกรมท่า เนื�อผ้าเร �ยบ ยาวคลุมเข่า
เข็มขัด สายเข็มขัด ตามแบบมหาว �ทยาลัยกําหนด
ถุงน่องชนิดเต็มตัว สีเนื�อไม่มีลวดลาย
รองเท้าหนังหุ้มตลอดเท้า สีดําล้วนไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะตกแต่ง
สวมครุยว �ทยฐานะตามวุฒิการศึกษา ความยาวประมาณคร ��งน่อง
ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไว้ที�หน้าอกด้านขวา ตํ�ากว่าเข็มว �ทยฐานะ

การแต�งกายบณัฑิตหญงิ
ทีไ่ม�ได�เป�นข�าราชการหรอืเจ�าหน�าทีข่องรฐั



๓. ข้าราชการตํารวจและทหารชั�นประทวนสวมเคร ��องแบบชุดปกติขาว 
ไม่สวมหมวก สวมเคร ��องแบบตามที�ส่วนราชการ

ต้นสังกัดกําหนด (ชุดขอเฝ�า)
คาดกระบี�กับสายกระบี� (ถ้ามี)
ต้องมีถุงมือสีขาว

การแต�งกายบณัฑิต
ทีเ่ป�นข�าราชการหรอืเจ�าหน�าทีข่องรฐั

๑. ข้าราชการพลเร �อนสามัญ

๒. ข้าราชการตํารวจและทหารชั�นสัญญาบัตร
สวมเคร ��องแบบชุดปกติขาว
คาดกระบี�กับสายกระบี�
นําถุงมือสีขาวไปด้วย



การแต�งกายบณัฑิต
ทีเ่ป�นว�าทีร่�อยตรี

บณัฑิตชาย
ทรงผมรองทรงสูงเท่านั�น
สวมเคร ��องแบบและติดเคร ��องหมายให้ถูกต้อง
รองเท้าทรงแบบทหารใช้เท่านั�น 

กระบี�และเคร ��องประกอบกระบี�ต้องครบตามแบบ
     (หัวมนแบบผูกเชือก หร �อ แบบมีซิบ ขัดมัน)

บณัฑิตหญงิ
เคร ��องแบบตามตัวอย่าง
ไม่ใช้กระบี�



สวมเคร ��องแบบปกติขาว 
ทหารบก ปกป�ดกระเป�าเป�นรูปใบโพธิ�ควํ�า 
ทหารเร �อ เหมือนข้าราชการพลเร �อน
และมีเคร ��องหมายประกอบเคร ��องแบบและกระบี� 
ตามแบบที�กําหนด

"

การแต�งกายผู�สาํเรจ็การศกึษาวชิาทหาร 
ตามหลกัสตูรของกระทรวงกลาโหมเป�น “ว�าทีร่�อยตร”ี 

กรณีตวัอย�าง ผู�สําเรจ็วชิาทหาร ชัน้ป�ที ่๕

เครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบและกระบี ่

บ่าอินธนูตามชั�นยศ
เคร ��องหมายเหล่าติดที�คอเสื�อขวา
เคร ��องหมาย นก ติดคอเสื�อซ้าย
อกซ้ายติดเคร ��องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร)
กระดุมเสื�อใช้ของกองทัพบก สีทอง
ป�กผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา
กระบี� (ตามเหล่าที�สังกัด เช่น ทหารบก ทหารเร �อ ทหารอากาศ ตํารวจ)
สายโยงกระบี� (สามชาย) ตัวขอเกี�ยวต้องพับเพื�อคล้องกระบี�ได้
ใช้ถุงมือสีขาว



บัณฑิตหญิงที�เป�นมุสลิมให้แต่งกายชุด
หิญาบได้ โดยสวมเสื�อเชิ�ตสีขาวแขนยาว
มีรัดข้อมือ สวมกระโปรงสีดํายาว      
 ผ้าคลุมศีรษะสีดําและสวมครุยว �ทยฐานะ

การแต�งกายบณัฑิตตัง้ครรภ�

การแต�งกายบณัฑิตมสุลมิ

บัณฑิตหญิงที�สวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื�อสีขาวคอเชิ�ตเย็บต่อกับกระโปรงสีกรมท่า
ติดซิปหลัง ตัวเสื�อผ่าหน้า ติดกระดุมเคร ��องหมายมหาว �ทยาลัย สวมครุยว �ทยฐานะ
ตามสาขาว �ชา รองเท้าส้นตํ�า



๑. ลักษณะการเดิน 
เดินหน้าตรงลําตัวตั�งตรง แขนทั�งสองข้างแนบชิดกับลําตัว ไม่แกวง่แขน ก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอ     
ตามจังหวะ ซ้าย–ขวา–ชิด/ซ้าย–ขวา–ชิด อย่างต่อเนื�อง เท้าซ้ายเมื�อชิดแล้วให้พร้อมก้าวต่อทันที 

๒. การถวายความเคารพ 
- บัณฑิตชาย คํานับโดยยืนชิดเท้า ก้มศีรษะเฉพาะคอแล้วเงยหน้าอยู่ในท่าตรงอย่างเร็ว              
  (ทําพร้อมในจังหวะเข้าจุดถวายความเคารพ) 
- บัณฑิตหญิง ถอนสายบัว งอเข่าและย่อตัวลงไปตรงๆ อย่างรวดเร็วแขนทั�งสองข้างแนบลําตัว  
  (ทําพร้อมในจังหวะเข้าจุดถวายความเคารพ) 
- บัณฑิตที�สวมเคร ��องแบบคาดกระบี� มือซ้ายต้องจับกระบี�ให้มั�น  

รายละเอียดประกอบ
การฝ�กซอ้ม

ข้อควรระวัง : 
ระวงัอย่าถวายความเคารพช้าเกินไป เพราะจะต้องก้าวไปรับ
ปร �ญญาบัตรหลังจากถวายความเคารพแล้ว



๓. การเอางาน 
- ยืนตรง ยกแขนขวาโดยงอแขนให้ได้ระยะห่างที�เหมาะสมกับพระแท่น แขนซ้ายแนบลําตัว 
- กระดกข้อมือขึ�น นิ�วทั�งห้าชิดกัน เมื�อกระดกข้อมือลงให้รับปร �ญญาบัตรทันที

๔. การรับปร �ญญาบัตร 
- จับปร �ญญาบัตรมือขวาให้นิ�วโป�งอยู่บนปกด้านหน้า อีกสี�นิ�วอยู่ด้านหลัง ให้อุ้งมืออยู่เสมอ
  ขอบปกปร �ญญาด้านล่าง  
- เมื�อจับปกปร �ญญาแล้วให้ดึงม้วนเข้ามาแนบกับอก ถือปกปร �ญญาบัตรแบบตั�งตรง
  แนวเดียวกับลําตัว (ข้อศอกตั�งฉาก) และก้าวเท้าถอยหลังแบบเฉียง ๔๕ องศาทันที

๕. การถือปร �ญญาบัตร 
เมื�อได้รับพระราชทานปร �ญญาบัตรจากองค์ประธานแล้ว บัณฑิตจะต้องถือปร �ญญาบัตร
แนบกับอกในท่าที�ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที�อยู่ในพิธี (ห้ามเดินถือแกวง่ไปมาหร �อวาง    
ในที�ไม่เหมาะสม)



๑๒๑

๑๖

๖. การเข้าจุดเดิน จุดรับ และการถอยหลังเมื�อรับปร �ญญาบัตรแล้ว 
    ๖.๑ บนพื�นจะมีจุดต่างๆ (ระยะห่างจุดละ ๙๐ เซนติเมตร) ให้บัณฑิตเดินเข้าจุดในจังหวะ
ซ้าย-ขวา-ชิด ขณะเท้าทั�งสองชิดกันจะต้องเหยียบกึ�งกลาง และขยับเดินไปยังจุดต่อไปใน
จังหวะเดิมอย่างต่อเนื�อง บัณฑิตต้องไม่ปล่อยให้จุดข้างหน้าวา่ง ถ้าวา่งให้บัณฑิตเดินเร็ว  
 ข้ามจุดที�ว่างนั�นโดยไม่ต้องคํานึงจังหวะ เพื�อไปให้ทันจุดถัดไปที�มีบัณฑิตคนข้างหน้ายืนอยู่ 
    ๖.๒ ในการเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุด บัณฑิตต้องเหยียบกลางจุดทุกจุด และเดินให้พร้อมกัน
การเดินต้องไม่ก้มมองจุด ให้มองไปข้างหน้า หน้าตรง ลําตัวตั�งตรง 
    ๖.๓ เมื�อบัณฑิตเดินถึงจุดรูปกากบาท (จุดถวายความเคารพ) บัณฑิตต้องเข้าจุด พร้อม
ถวายความเคารพทันทีในจังหวะเดียวกับเท้าชิด บัณฑิตหญิงให้ถอนสายบัวและย่อลงทันทีที�
เข้าจุด
   ๖.๔ บัณฑิตก้าวเท้าซ้าย ตามด้วยขวา ให้เท้าขวาทับจุดรูปสี�เหลี�ยมสองรูปซ้อนทับกัน           
(จุดรับปร �ญญาบัตร) พร้อมยื�นมือขวาออกจากลําตัว เอางาน และรับปร �ญญาบัตร (จุดนี�ยัง
คงใช้จังหวะ ซ้าย–ขวา–ชิด พร้อมเอางานและรับปร �ญญาบัตร) 
   ๖.๕ การก้าวถอยเมื�อรับปร �ญญาบัตรแล้ว ให้ถอยขวาเฉียงออกทันที ๔๕ องศา เมื�อเก้า
ถอย ๓ ก้าว และทําความเคารพแล้วให้หมุนขวาเดินให้ชิดขอบเวทีกลับไปที�นั�งของตนเอง   
 (ไม่เอี�ยวตัวมองหลัง หน้ายังคงตั�งตรงเสมอ) โดยมีจังหวะ ดังนี� 
            บัณฑิตชาย   ขวา – ซ้าย – ขวา – ซ้ายชิดพร้อมคํานับ และหมุนขวา 
            บัณฑิตหญิง  ขวา – ซ้าย – ขวา – ซ้ายก้าวไปข้างหลัง ย่อตัวลง และหมุนขวา 

พระแท่นสูง ๑๒๑ ซม.

ห่างจากพระแท่นประมาณ ๔๕ ซม.
๑๕

๑๓

๑๔

จุดที� ๑ - ๑๒ ห่างกันจุดละ ๙๐ ซม.

 ๙๐ ซม.

 ๙๐ ซม. หมายเหตุ

- จุดทําความเคารพ

- จุดที� ๑๖ ไม่มีกําหนดบนเวที
- ก้าวเฉียงออกด้วยขาขวา ๓ ก้าวยาวๆ



5แนวปฏิบติัเพื�อป�องกัน
COVID-19

ก�อนเข�ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร
บัณฑิตต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สวมหน้ากากอนามัยเมื�ออยู่ในที�ชุมนุม
หลีกเลี�ยงพื�นที�เสี�ยงต่อการติดเชื�อในชุมชน เช่น โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา โดยเฉพาะ
ช่วงสองสัปดาห์ก่อนวนัพิธีพระราชทานปร �ญญาบัตร 
บัณฑิตทุกคนต้องตรวจการติดเชื�อไวรัสโคว �ด-19 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ล่วงหน้า   
ไม่เกิน ระยะเวลา ๔๘ ชั�วโมง ก่อนงานพิธีพระราชทานปร �ญญาบัตร กรณีผลตรวจ
ATK เป�นผลบวก งดรับพระราชทานปร �ญญาบัตร 

วันเข�ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร
บัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับการตรวจหาเชื�อโคว �ด-19 จุดบร �การตรวจ ATK ที�
มหาว �ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กําหนด ก่อนเข้าร่วมพิธี 

กรณีผลตรวจ ATK เป�นผลบวก งดเข้ารับพระราชทานปร �ญญาบัตร
บัณฑิตต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask (สีขาว) ตลอดเวลาที�อยู่ใน
งานพระราชทานปร �ญญาบัตร และปฏิบัติตามขั�นตอนการคัดกรองโรคติดเชื�อไวรัส  
โคว �ด–19 อย่างเคร่งครัด
บัณฑิตต้องแจ้งให้ญาติที�เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี รักษาร่างกายให้แข็งแรง         
หลีกเลี�ยง การเข้าชุมชนที�อาจเสี�ยงต่อการติดเชื�อไวรัสโคว �ด-19 ด้วย
กรณีบัณฑิตมีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคไข้หวดัใหญ่และโรคติดเชื�อไวรัสโคว �ด-19
ได้แก่ มีไข้ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีนํ�ามูก ปวดเมื�อยตัว ให้ติดต่อกับฝ�ายการแพทย์-
พยาบาลที�ประจําใน งานพิธีฯ กรณีแพทย์ที�ประจําในงาน ประเมินวา่มีความเสี�ยงสูง
งดให้เข้ารับพระราชทานปร �ญญาบัตร

     ภาคเช้า  : รอบแรก เวลา ๐๕.๓๐ น. 
     ภาคบ่าย : รอบสอง เวลา ๑๐.๐๐ น. 



5แผนที�เดินทาง : หอประชุมทีป�งกรรัศมีโชติ
มหาว �ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ร �ม
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