
 
กำหนดการฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 
 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - บัณฑิตแสดงผลการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK   

  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร 
เวลา ๐8.3๐ - ๑๒.๐๐ น.  - บัณฑิตลงทะเบียนและฝกซอมยอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - บัณฑิตลงทะเบียนและฝกซอมยอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
วันศุกร ท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - บัณฑิตแสดงผลการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK 

  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  - บัณฑิตลงทะเบียนและฝกซอมยอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - บัณฑิตลงทะเบียนและฝกซอมยอย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
วันเสาร ท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. - บัณฑิตแสดงผลการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK 

  ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  - บัณฑิตถายภาพหมูกับคณะผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

   นราธิวาสราชนครินทร ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
เวลา 12.3๐ - ๑3.๐๐ น.  - บัณฑิตลงทะเบียนและฝกซอมใหญ และตรวจเครื่องแตงกาย  
                                            ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
เวลา ๑3.๐๐ - ๑6.0๐ น.  - ฝกซอมใหญ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
                                            ราชนครินทร 

 
 
 
 



 
กำหนดการวันซอมยอย 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 25๖๒-๒๕๖๓ 
 

 
 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗  เดือนมกราคม  พุทธศักราช 25๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - บัณฑิตแสดงผลการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK 

   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
เวลา ๐๙.๐๐ - 10.0๐ น. - ตรวจเครื่องแตงกายของบัณฑิตและรายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ   
                                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร 
เวลา ๑๐.๐0 - 12.00 น.  - คณะกรรมการฝายฝกซอม ช้ีแจงเรื่องการแตงกายของบัณฑิต วิธีการเขา 

  รับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดเวลานัดหมายในวันฝกซอมใหญ    
  และในวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ฝกซอมการรับพระราชทานปริญญา   
   บัตร เชน การกาวเดิน การรับ การถือปริญญาบัตร  การถอย การทำความเคารพ  ฯลฯ  

เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 1๓.๓0 น.   - บัณฑิตรายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

  ราชนครินทร  
เวลา 13.30 - 16.๓0 น.   - ฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามข้ันตอน การกาวเดิน การรับ            
                                                การถือปริญญาบัตร  การทำความเคารพ  การกลาวคำปฏิญาณตน ฯลฯ  
วันศุกร ท่ี  ๒๘  เดือนมกราคม  พุทธศักราช 25๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - บัณฑิตแสดงผลการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK 

  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร 
เวลา ๐8.3๐ - 09.3๐ น. - ตรวจเครื่องแตงกายของบัณฑิตและรายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ   
                                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร 
เวลา 09.๓0 - 12.00 น. - ฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามข้ันตอน การกาวเดิน การรับ              
                                                 การถือปริญญาบัตร การถอย การทำความเคารพ การกลาวคำปฏิญาณตน ฯลฯ  
เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 1๓.๓0 น.   - บัณฑิตรายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
                                         ราชนครินทร 
เวลา 13.30 - 16.๓0 น.   - ฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามข้ันตอน การกาวเดิน การรับ             
                                                 การถือปริญญาบัตรการถอย การทำความเคารพ การกลาวคำปฏิญาณตน ฯลฯ  
 
 

 



                                                                                                                                                                                                     

 
กำหนดการวันซอมใหญ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 25๖๒-๒๕๖๓ 
วันเสาร ท่ี ๒๙  เดือนมกราคม  พุทธศักราช 25๖๕ 

 

 
 
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. - บัณฑิตแสดงผลการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK 

   ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
เวลา ๐๖.๓0 - ๐๙.๐0 น.  - บัณฑิตแตงกายชุดครุย พรอมกัน ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
           ราชนครินทร และถายรูปหมูรวมกับคณะผูบริหารและคณาจารย (ถามี) 
เวลา 12.3๐ - ๑3.๐๐ น. - บัณฑิตรายงานตัวและตรวจเครื่องแตงกาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
           มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และเขานั่งประจำท่ีนั่ง 
เวลา ๑3.๐๐ - ๑3.๒๐ น. - นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกลาวแสดงความยินดีและ 
                                         ใหโอวาทแกบัณฑิต 
เวลา ๑3.๒๐ - ๑3.๓๐ น. - ประธานคณะกรรมการฝายฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

  ช้ีแจงรายละเอียดการฝกซอมใหญ 
เวลา ๑3.๓๐ น.  เปนตนไป - นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

  ราชนครินทร 
       - อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  กราบบังคมทูลรายงานกิจการ 
         ของมหาวิทยาลัย  
        - คณบดี และผูอำนวยการตาง ๆ  กราบบังคมทูลเบิกผูสำเร็จการศึกษา 
        - บัณฑิตคณะ สถาบัน วิทยาลัยตางๆ ข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
      - ผูแทนบัณฑิตนำกลาวคำปฏิญาณตน   
      - ซอมรับพระบรมราโชวาทและสงเสด็จฯ 
เวลา 16.๓0 น.    - เสร็จส้ินการฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 
 

หมายเหตุ : 1. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
               2. บัณฑิตตองแสดงหลักฐานผลการตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
จากสถานพยาบาลมาแลวไมเกิน 48 ช่ัวโมง โดยเปนการตรวจจากสารคัดหล่ังท่ีเก็บจากบริเวณหลังโพรงจมูก 
(Nasopharyngeal swab) ดวยวิธี RT – PCR หรือ ATK  Professional use และไดผลเปนลบกอนเขารวมการ
ฝกซอมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร 



 

 
การแตงกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 

 
 

๑. การแตงกายในวันซอมยอยการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 บัณฑิตหญิง แตงกายสุภาพ สวมกระโปรง สวมรองเทาหุมสนหรือรองเทาท่ีใชในวันรับจริง 

 บัณฑิตชาย แตงกายสุภาพ ไมสวมกางเกงยีนส สวมรองเทาหุมสนหรือรองเทาท่ีใชในวันรับจริง 

๒. การแตงกายในวันซอมใหญและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 ๒.๑ บัณฑิตชาย ตัดผมส้ัน ทรงผมเรียบรอยไมทำสีผม ไมไวหนวดและเครา เล็บตัดส้ันไมทาสี ไมติด

ดอกไมหรือเครื่องประดับใดๆ บนครุยวิทยฐานะแตงกายดวยเส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาวเนคไทสีประจำมหาวิทยาลัย

และยาวถึงหัวเข็มขัด กางเกงขายาวสีดำบัณฑิตทุกคนสวมถุงเทาดำไมมีลวดลาย รองเทาหุมสนหนังสีดำไมผูกเชือก 

พื้นยางหรือพื้นหนัง ไมตอกเกือกมาหรือโลหะสวมครุยวิทยฐานะและติดเข็มวิทยฐานะมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร 

 ๒.๒ บัณฑิตหญิง จัดทรงผมเรียบรอยสุภาพ ไมทำสีผม เก็บผมเรียบรอยไวหลังหูเล็บตัดส้ันไมทาสีหรือ

เฮนนา ไมสวมเครื่องประดับ ไมติดดอกไมหรือเครื่องประดับใด ๆ บนครุยวิทยฐานะรองเทาหนังหุมสนสีดำไมมี

เครื่องประดับและลวดลาย สนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว (หามรองเทาสนตึกและสนเข็ม) ไมมีโลหะท่ีพื้นและสนรองเทา  

สวมครุยวิทยฐานะ และติดเข็มวิทยฐานะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

  ๒.๒.๑ การแตงกายบัณฑิตหญิงท่ัวไป แตงกายนักศึกษาหญิง กลัดกระดุมคอเส้ือ เส้ือเช้ิตแขนส้ัน

ผาสีขาวไมมีลวดลาย ปกเส้ือแบบปลายแหลม ติดกระดุมทำดวยโลหะ สีเงินดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด 

หนาอกเส้ือดานขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย กระโปรงสีดำไมมีลวดลาย ไมผาหลังหรือขาง ความยาวคลุมหัวเขา 

ไมเกิน ๒๐ เซ็นติเมตร สายเข็มขัดทำดวยหนังสีดำหัวเข็มขัดทำดวยโลหะสีเงินเปนรูปส่ีเหล่ียมตรงกลางมีรูปตรา

ของมหาวิทยาลัย ใสถุงนองสีเนื้อ 

  ๒.๒.๒ บัณฑิตหญิงมุสลิม แตงกายนักศึกษาหญิง เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลายกระโปรงสีดำ

ทรงเอไมมีลวดลาย ความยาวไมเกินขอเทา ไมผาหลังหรือขาง ใชผาคลุมผมสีขาวไมมีลวดลายแบบเย็บติด  

สอดชายผาคลุมไวในคอเส้ือไมยกสูง ยกเวนบัณฑิตสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาแตงกายตามระเบียบการแตง

กายของสถาบัน 

ผูท่ีเปนขาราชการ ขาราชการพลเรือน ทหาร และตำรวจช้ันประทวน สวมเครื่องแบบปกติขาวขาราชการ

ทหาร และตำรวจช้ันสัญญาบัตร แตงเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ตองนำกระบ่ีมาดวย 

 

 



 

๓. เสื้อครุยปริญญา 

 ๓.๑ บัณฑิตและมหาบัณฑิตสวมเส้ือครุยปริญญาตามคณะ สถาบัน และวิทยาลัยท่ีสำเร็จการศึกษา  

ตามระดับท่ีสำเร็จการศึกษา 

 ๓.๒ ควรเลือกขนาดครุยปริญญาท่ีเหมาะสมกับตนเอง ความยาวประมาณครึ่งนอง เพราะหากยาวมาก

อาจสะดุดเม่ือถอนสายบัวหรือเดินไมสะดวก 

 ๓.๓ ในวันซอมใหญบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนตองสวมเส้ือครุยปริญญา บัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ท่ีสวมเครื่องแบบทหารตำรวจ ตองนำกระบ่ีมาฝกซอมดวย แตไมตองสวมหมวก 
 

ภาพการแตงกายของบัณฑิต 

 

 

 

 

 



 
ขอควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 

 
 

เรียน  บัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีรักทุกทาน 
 

 เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค   
มาพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร ในวันท่ี ๓๑ มกราคม 256๕ เพื่อเปนการถวายพระเกียรติแดพระองคทาน มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร ขอเรียนวิธีปฏิบัติตนในการฝกซอมและการรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้ 

๑. ใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตตรงตอเวลาท้ังในวันฝกซอมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

๒. ใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตขยันและต้ังใจฝกซอมท้ังการฝกซอมท่ีคณะ สถาบัน และวิทยาลัยตนสังกัด 

(ถามี) การฝกซอมรวม หรือการฝกซอมดวยตนเองในหมูบัณฑิตและมหาบัณฑิตดวยกัน 

๓. ศึกษากฎ ระเบียบและข้ันตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรใหชัดเจน หากมีขอสงสัยใหสอบถาม

คณะกรรมการฝายฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร รวมท้ังเคารพและเช่ือฟงคณะกรรมการฝายฝกซอม

การรับพระราชทานปริญญาบัตร 

๔. แตงกายใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายเขารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทรอยางเครงครัด 

๕. วางแผนเรื่องท่ีพัก การเดินทาง การแตงกาย การแตงหนา การทำผม การฝากส่ิงของมีคาการติดตอ

ผูปกครองหรือญาติไวเปนอยางดี 

๖. รับประทานอาหารมาลวงหนา และหลีกเล่ียงรับประทานอาหารท่ีอาจมีผลเสียตอสุภาพหรือปสสาวะ

บอย และไมควรลุกออกไปรับประทานอาหารเมื่อเขาสูพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๗. พักผอนใหเพียงพอ และไมควรด่ืมสุราหรือเสพส่ิงมึนเมากอนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

๘. แตงหนาและทำผมแตพองาม ไมสวมเครื่องประดับ ไมทำสีผม และไมไวเล็บยาวไมทาเล็บหรือเฮนนา 

๙. ควรสวมรองเทาท่ีใชในวันจริงทุกครั้งท่ีมีการฝกซอมเพื่อความคุนชิน และหาวิธีปองกันรองเทากัด 

๑๐. ขณะนั่งในพิธีหากบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตตองการความชวยเหลือใหยกมือขวาข้ึน เพื่อเปนสัญลักษณ

ใหอาจารยประจำแถวใหความชวยเหลือ 

๑๑. ขณะรับพระราชทานปริญญาบัตรหากคณบดีหรือผูอำนวยการอานช่ือผิด หรืออานช่ือไมตรงกับ

บัณฑิตหรือมหาบัณฑิตหรือเกิดเหตุขัดของอื่นใด ใหบัณฑิตต้ังสติและเดินเขาไปรับพระราชทานปริญญาบัตร

ตามปกติ 

๑๒. สำรวมกิริยา วาจา มีใจจดจออยูกับพิธี ไมนั่งไขวหาง หรือหลับขณะอยูในพิธี 

๑๓. ไมนำโทรศัพทมือถือหรือกลองถายรูปมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 



 

 

๑๔. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ขณะรวมการฝกซอมหรือการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

          15. บัณฑิตตองแสดงหลักฐานผลการตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
จากสถานพยาบาลมาแลวไมเกิน 48 ช่ัวโมง โดยเปนการตรวจจากสารคัดหล่ังท่ีเก็บจากบริเวณหลังโพรงจมูก 
(Nasopharyngeal swab) ดวยวิธี RT – PCR หรือ ATK  Professional use และไดผลเปนลบกอนเขารวม 
การฝกซอมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาเฝาทูลละอองพระบาท 

ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 

 
 

เรียน  ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทาน 
 

 เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคมาพระราชทาน

ปริญญาบัตร และพระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ใน

วันท่ี ๓๑ มกราคม 256๕ เพื่อเปนการถวายพระเกียรติแดพระองคทาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรขอ

เรียนวิธีปฏิบัติตลอดเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ ๒ ช่ัวโมง ดังนี้ 

  1. แขกผูมีเกียรติทุกทานจะตองเดินทางมาถึงหองพักรับรอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กอนเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๓ ช่ัวโมง(เพราะจะมีการปด

เสนทางการจราจร เม่ือมาถึงเวลารับเสด็จ ฯ ) โดยเขาทางประตูหนาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร 

  2. ตลอดเวลางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรุณาอยานั่งไขวหางไมยื่นเทามาดานหนา หรือนั่ง

เอนตัวมากจนเกินไป 

  3. ในขณะท่ีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดงดการปรบมือ ยกเวน 

การรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ คนแรกท่ีไดรับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของแตละคณะ สถาบัน 

หรือวิทยาลัยและบัณฑิตคนสุดทาย 

  4. โปรดอยาบันทึกภาพภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ยกเวนชางภาพของทางราชการและส่ือมวลชนท่ีไดรับอนุญาตแลวเทานั้น และตองสวมปลอกแขนท่ีไดรับการ

อนุญาตตลอดเวลา 

  5. โปรดงดสูบบุหรี่ตลอดเวลาพระราชพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 

  6. โปรดอยายืนข้ึนจากท่ีนั่ง หรือเดินเขา-ออก ระหวางพระราชพิธพีระราชทานปริญญาบัตร 

  7. หากมีความจำเปนตองยืนข้ึน เพื่อทำหนาท่ีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตองทำความ
เคารพ (โดยผูชายโคงคำนับผูหญิงถอนสายบัว) กอนปฏิบัติหนาท่ี และหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติหนาท่ีทุกครั้ง 
 
 
 



 
  8.การรับเสด็จฯ 
   ๘.๑ เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังข้ึน ทุกทานยืนตรงถวาย
ความเคารพ 
   ๘.๒ สำหรับผูท่ีรอรับเสด็จฯ บริเวณท่ีจอดรถพระท่ีนั่งหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกทาน  
ยืนหันหนาไปทางลาดพระบาท ถวายความเคารพ และไมควรเดินบนลาดพระบาท 
    ๘.๓ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แขกผูมีเกียรติ คณาจารย บัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีอยู

ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกทานยืนข้ึนหันหนาไปทางลาดพระบาท ถวายความเคารพเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน

ผาน และทุกทานยังคงยืนตรงโดยหันหนาไปทางดานเวทีท่ีประทับ 

    ๘.๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

สูท่ีประทับ ทุกทานถวายความเคารพ เมื่อทรงนั่ง ทุกทานถวายความเคารพอีกครั้ง แลวนั่งลงดวยอาการสำรวม 

  ๙. การสงเสด็จฯ เมื่อการพระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ ผูแทนบัณฑิตจะนำกลาวปฏิญาณตน 

เฉพาะบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักด์ิยืนข้ึน และกลาวคำปฏิญาณจบแลว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงยืนเพื่อพระราชทานพระราโชวาท ทุกทานยืนข้ึนถวายความ

เคารพ ยืนฟงพระราโชวาท จบแลวถวายความเคารพแลวหันหนาสูลาดพระบาท ยืนรอสงเสด็จฯ ถวายความ

เคารพเม่ือเสด็จพระราชดำเนินผาน ทุกทานยืนสงเสด็จฯ จนกระท่ังเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ 

  ๑๐. เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานปริญญาบัตรแลวเสร็จ จะเสด็จพระราชดำเนินจากท่ีประทับไปยังหองรับรอง เพื่อทรงพักผอน 

พระอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย แลวเสด็จฯ กลับ 

  บัณฑิตสวนหนึ่ง (ท่ีไดนัดหมายและฝกซอมไว) ออกมาเพื่อสงเสด็จฯ หนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

และหนาสำนักงานอธิการบดี 

  ทุกทานจะออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ หรือท่ีนั่งไดภายหลังท่ีขบวนรถพระท่ีนั่งไดเสด็จ ฯ 

ผานพนบริเวณหนาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรไปแลว 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรหวังวาคงไดรับความรวมมือจากทุกทานเปนอยางดี ในการรวม

ถวายพระเกียรติแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ

ขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


