


 
                                                 

                                                            

         

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  (เพิ่มเติม) 
........................................ 

  ตามที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ             
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา  เสด็จแทนพระองค์ ไป           
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ๓๘  แห่ง  และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ นั้น  ในการนี้จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร  แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่างวันที่  ๑๗ - ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๕           
ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   และได้กำหนดให้
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    
ในวันศุกร์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย        
จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม  (บัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษา
ระหว่างวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติ             
ผลการศึกษาระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่  ๑๒ - ๑๙  
กันยายน   ๒๕๖ ๕  โดยกำหนดการฝึ กซ้ อมพิ ธี พระราชทานปริญญาบั ตร  ณ   หอประชุ มขุ มทองวิ ไล            
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น  ๔ รุ่น  โดยตรวจสอบรายชื่อได้ตามคิวอาร์โค้ดตามรุ่นการ
ฝึกซ้อม  ดังนี้ 

 
รุ่นที ่ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าฝึกซ้อม กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม 
๑ บัณฑิต ค.บ.ก๑   

บัณฑิต ค.บ.ก๒  
บณัฑิต ค.บ.  
บัณฑิต ทล.บ.ก๑  
บัณฑิต ทล.บ.ก๒  
บัณฑิต ทล.บ.  
บัณฑิต วศ.บ.ก๑  
บัณฑิต วศ.บ.ก๒  
บณัฑิต วศ.บ.  

๑. รายงานตัววันจันทร์ที ่๑๒  กันยายน ๒๕๖๕ 
    - เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  บัณฑิตเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)  
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ หอประชุม
ขุมทองวิไล 
    - เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเข้า
หอประชุม  ณ หอประชุมขุมทองวิไล   
๒. ฝึกซ้อมวันที ่ ๑๒ - ๑๓  กันยายน ๒๕๖๕ 
    (โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการฝึกซ้อมฯ) 

๒ บัณฑิต วท.บ.ก๑  
บัณฑิต วท.บ.ก๒  
บณัฑิต วท.บ.  
บัณฑิต น.บ.ก๑  
บัณฑิต น.บ.ก๒  
บัณฑิต น.บ.  

๑. รายงานตัววันพุธที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๕ 
    - เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  บัณฑิตเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)  
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ หอประชุม
ขุมทองวิไล 
    - เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเข้า
หอประชุม  ณ หอประชุมขุมทองวิไล   
๒. ฝึกซ้อมวันที ่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
    (โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการฝึกซ้อมฯ) 



-๒- 

 
รุ่นที ่ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าฝึกซ้อม กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม 
๓ ดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. 

มหาบัณฑิต ค.ม.   
มหาบัณฑิต ศศ.ม.  
บัณฑิต ศศ.บ.ก๑  
บัณฑิต ศศ.บ.ก๒  
บัณฑิต ศศ.บ.  
บัณฑิต ศป.บ.  
บัณฑิต รป.บ.ก๑  
บัณฑิต รป.บ.ก๒   
บัณฑิต รป.บ.  

๑. รายงานตัววันศุกร์ที ่๑๖  กันยายน ๒๕๖๕ 
    - เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  บัณฑิตเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)  
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ หอประชุม
ขุมทองวิไล 
    - เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเข้า
หอประชุม  ณ หอประชุมขุมทองวิไล   
๒. ฝึกซ้อมวันที ่ ๑๖ - ๑๗  กันยายน ๒๕๖๕ 
    (โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการฝึกซ้อมฯ) 

๔ บัณฑิต บธ.บ.ก๑  
บัณฑิต บธ.บ.ก๒  
บณัฑิต บธ.บ.   
บัณฑิต ศ.บ.ก๑   
บัณฑิต ศ.บ.ก๒   
บัณฑิต ศ.บ.  
บัณฑิต นศ.บ.ก๑  
บัณฑิต นศ.บ.ก๒  
บัณฑิต นศ.บ.  

๑. รายงานตัววันอาทิตย์ที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๖๕ 
    - เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  บัณฑิตเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)  
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ หอประชุม
ขุมทองวิไล 
    - เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเข้า
หอประชุม  ณ หอประชุมขุมทองวิไล   
๒. ฝึกซ้อมวันที ่ ๑๘ - ๑๙  กันยายน ๒๕๖๕ 
    (โปรดดูรายละเอียดในกำหนดการฝึกซ้อมฯ) 

  ผู้ ส ำเร็จการศึกษาที่ ไม่ มารายงานตั วและไม่ เข้ าฝึ กซ้อมรับพระราชทานปริญญ าบั ตร                   
ในวัน และเวลา ที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ)์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










