
สถานะ ๘ ก.ย.๖๕ 

 
 
 

กำหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
************** 

พระตำหนัก ข. ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  
เวลา ๐๙.๔๕ น.       - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  
เสด็จออกจากพระตำหนัก ข. ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ไปยังหอประชุม 
มหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

  (ระยะทาง ๑๖.๘ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๑๕ นาที) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - เสด็จถึงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)   

 - ศาสตราจารยพ์ิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

  ศาสตราจารย์ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร พร้อมคณาจารย ์และข้าราชการ  เฝ้ารับเสด็จ 

- ผู้แทนบัณฑิต ฯ ทูลถวายพวงมาลัยข้อพระกร 
- เสด็จเข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
/ - เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ... 
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  - ๒ - 
- เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
- ทรงฉลองพระองค์ครุย 
- เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
- ทรงกราบ 
- ประทับพระเก้าอี ้
- ศาสตราจารย์ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ร้อยเอด็ กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
    และกราบทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
    มีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาบัตร 
    กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
   - พระราชทานปรญิญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ กราบทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทาน 
 ปริญญาบัตร 

     (จำนวน ๒,๘๓๐ ราย) 
- พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลำดับ 

(ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
- บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ 
- เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
- เสด็จออกจากภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ 

(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
- เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ 
- ทรงเปลือ้งฉลองพระองค์ครุย 
- ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

การแต่งกาย   -   ราชองครักษ์ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ข้าราชบริพารในพระองค์ ฯ  เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ข้าราชการในพื้นที่  เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
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กำหนดการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

************** 
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ  
ไปยังที่ประทับภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    - ผู้แทนบัณฑิต ฯ ทูลถวายพวงมาลัยข้อพระกร 
                         - เสด็จเข้าภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร 
- ทรงกราบ 
- ประทับพระเก้าอี้ 
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
- รองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 กราบทูลเบิก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏชัยภูมิ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 
- รองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

     (จำนวน ๒,๒๑๓ ราย) 
- พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลำดับ 

(ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
- ศาสตราจารย์ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ร้อยเอ็ด กราบทูลขอพระราชทานพระวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
 ผู้สำเร็จการศึกษา  

/ - ผูช้่วยศาสตราจารย์วิชิต ... 
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- ๒ - 
-  ผูช้่วยศาสตราจารย์วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ด กราบทูลเบิก ศาสตราจารย์ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุป นายกสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

-  ผูช้่วยศาสตราจารย์วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏร้อยเอ็ด  และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ 
 พระราชทานปริญญาบัตร 

     (จำนวน ๖๔๒ ราย) 
- พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลำดับ 

(ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
- บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ 
- เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
- เสด็จออกจากภายในหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ 
- เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ 
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
- เสด็จออกจากหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 
(บัณฑิตรอ้งเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย) 

- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 ไปยังพระตำหนัก ข. ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  (ระยะทาง ๑๖.๘ กิโลเมตร/ใช้เวลา ๑๕ นาที) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
พระตำหนัก ข. 

- เสด็จถึงพระตำหนัก ข. ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ 
   - ประทับแรม ณ พระตำหนัก ข. ในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (คืนที่ ๗/๑๑) 
 
การแต่งกาย   -   ราชองครักษ์ เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
     -   ข้าราชบริพารในพระองค์ ฯ  เคร่ืองแบบชดุปกติขาว 
     -   ข้าราชการในพื้นที่  เคร่ืองแบบชุดปกติขาว 
 
 
 


