กำหนดกำร
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี
เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
**************

พระตำหนักภูพำนรำชนิเวศน์
เวลา ๑๕.๔๕ น.

-

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินออกจากพระตาหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(ระยะทาง ๑๖.๘ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๑๕ นาที)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
เวลำ ๑๖.๐๐ น.

-

-

เสด็จ ฯ ถึงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)
ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดาเนินงานในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร พร้อมคณาจารย์ และข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ผู้แทนบัณฑิต ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร
เสด็จเข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
ทรงฉลองพระองค์ครุย
เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ
ประทับพระราชอาสน์
/ - ประทับพระราชอาสน์ ….

-๒-

-

-

-

-

ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรำบบังคมทูลประกำศรำชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี ในโอกำสที่
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด มีมติทูลเกล้ำ ฯ ถวำยปริญญำ
รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งขอพระรำชทำน
พระบรมรำชำนุญำตกรำบบังคมทูลเบิก สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี
เข้ำเฝ้ำ ฯ รับพระรำชทำนปริญญำบัตร
สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูล
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กราบบังคมทูลเบิกศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภาปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
(จำนวน ๑,๔๐๙ รำย)
พระราชทานปริญญาบัตร ตามลาดับ
(ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กราบบังคมทูล
รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
(จำนวน ๔๘๙ รำย)
พระราชทานปริญญาบัตร ตามลาดับ
(ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
บัณฑิตกล่าวคาปฏิญาณ
เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
เสด็จออกจากภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จเข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ
ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
/ - ประทับพัก ...

-๓-

กำรแต่งกำย

-

ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดปกติขาว
ข้าราชบริพารในพระองค์ ฯ เครื่องแบบชุดปกติขาว
ข้าราชการในพื้นที่รับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เครื่องแบบชุดปกติขาว
**************************************

กำหนดกำร
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี
เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
**************

หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
เวลำ ๑๙.๐๐ น.

-

-

-

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี
เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังทีป่ ระทับภายในหอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้แทนบัณฑิต ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร
เสด็จเข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ
ประทับพระราชอาสน์
นำยสุชำติ เมืองแก้ว นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ กรำบบังคมทูล
ประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี
ในโอกำสที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ มีมติทลู เกล้ำ ฯ ถวำยปริญญำ
รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งขอพระรำชทำน
พระบรมรำชำนุญำตกรำบบังคมทูลเบิก สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี
เข้ำเฝ้ำ ฯ รับพระรำชทำนปริญญำบัตร
สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กราบบังคมทูล
ประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีมติให้ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ กราบบังคมทูลเบิก นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต
/ - รองศาสตราจารย์ ….

-๒-

รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
(จำนวน ๑,๓๗๖ รำย)
พระราชทานปริญญาบัตร ตามลาดับ
(ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
บัณฑิตกล่าวคาปฏิญาณ
เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
เสด็จออกจากภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ
เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ
ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
เสด็จออกจากหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไปยังพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
(ระยะทาง ๑๖.๘ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๑๕ นาที)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระตำหนักภูพำนรำชนิเวศน์

กำรแต่งกำย

-

เสด็จ ฯ ถึงพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ (คืนที่ ๔/๕)

-

ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดปกติขาว
ข้าราชบริพารในพระองค์ ฯ เครื่องแบบชุดปกติขาว
ข้าราชการในพื้นที่ส่งเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เครื่องแบบชุดปกติขาว
*****************************************

