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ก ำหนดกำร 
พิธพีระรำชทำนปริญญำบัตร สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร  

ส ำหรับบัณฑิต ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 

วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎำคม -  
อำทิตย์ ที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
ท ำกำรฝึกซ้อมย่อย กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบตัร แตล่ะสถำบันฯ  
- บัณฑิต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่ำงน้อยจ ำนวน 2 เข็ม และน ำเอกสำรรับรองกำรฉีดวคัซนีอัพโหลดผ่ำนเว็บไซต์ 
  "บัณฑติอำชีวะ.com" ตั้งแต่วันท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
- บัณฑิต ต้องได้รับกำรตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธ ีATK จำกสถำบันกำรอำชีวศึกษำ กรณีมผีลตรวจเป็นลบ สำมำรถเข้ำร่วม 
  กำรซ้อมย่อยได้ กรณีมีผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ำสู่กระบวนกำรรักษำ และอนุญำตเข้ำร่วมกำรซ้อมใหญ่ได ้
- บัณฑิตที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจโควิด ๑๙ ที่อำจท ำใหไ้ม่สำมำรถเข้ำร่วมพิธีได้ ให้ขอค ำปรึกษำแนะน ำจำก 
  ฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้ ผอ.นิภำ  แววศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๗๐๑๙๒๔ ***** 

 

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหำคม 2565 บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
ฝึกซ้อมใหญ่ กำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ตำมล ำดับก ำหนดกำร ดังน้ี 
๑. ตรวจคัดกรองโควดิ ๑๙ ด้วย ATK ครั้งท่ี ๑/๒ เวลำ ๐๓.๐0 – ๐๔.๓0 น. ณ อำคำรเอนกประสงค์ 
    กรณี มีผลตรวจเป็นลบ สำมำรถเข้ำร่วมกำรซ้อมใหญไ่ด้  
    กรณี มีผลตรวจเป็นบวก ให้เขำ้สู่กระบวนกำรรักษำและเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรไปในปีต่อไป 
๒. รำยงำนตัว เพื่อตรวจกำรแต่งกำยและลงทะเบียนกำรฝึกซ้อมใหญำ เวลำ ๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.  
๓. ถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต รำยสถำบนั เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
๔. รับฟังเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้โอวำท เวลำ ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. 
๕. ฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ ๑ ระหว่ำง เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๖. พักรับประทำนอำหำร เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 
๗. ฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ ๒ ระหว่ำง เวลำ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 



๒ 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 

วันเสำร์ ที่ ๒๗ สิงหำคม  256๕ บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
ฝึกซ้อมใหญ่ กำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ตำมล ำดับก ำหนดกำร ดังน้ี 
๑. ตรวจคัดกรองโควดิ ๑๙ ด้วย ATK ครั้งท่ี ๑/๒ เวลำ ๐๓.๐0 – ๐๔.๓0 น. ณ อำคำรเอนกประสงค์  
    กรณี มีผลตรวจเป็นลบ สำมำรถเข้ำร่วมกำรซ้อมใหญไ่ด้  
   กรณี มีผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ำสู่กระบวนกำรรักษำและเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปรญิญำบตัรไปในปีต่อไป 
๒. รำยงำนตัว ตรวจกำรแต่งกำยและลงทะเบียนกำรฝึกซ้อมใหญ่ เวลำ ๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 
๓. ถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต รำยสถำบนั เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
๔. รับฟังเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ .ให้โอวำท เวลำ ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. 
๕. ฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ ๑ ระหว่ำง เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๖. พักรับประทำนอำหำร เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 
๗. ฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ ๒ ระหว่ำง เวลำ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 

วันเสำร์ ที่ ๒8 สิงหำคม  256๕ บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
ฝึกซ้อมใหญ่ กำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ตำมล ำดับก ำหนดกำร ดังน้ี 
๑. ตรวจคัดกรองโควดิ ๑๙ ด้วย ATK ครั้งท่ี ๑/๒ เวลำ ๐๓.๐0 – ๐๔.๓0 น. ณ อำคำรเอนกประสงค์  
    กรณี มีผลตรวจเป็นลบ สำมำรถเข้ำร่วมกำรซ้อมใหญไ่ด้  
   กรณี มีผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ำสู่กระบวนกำรรักษำและเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปรญิญำบตัรไปในปีต่อไป 
๒. รำยงำนตัว ตรวจกำรแต่งกำยและลงทะเบียนกำรฝึกซ้อมใหญ่ เวลำ ๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. 
๓. ถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต รำยสถำบนั เวลำ ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
๔. รับฟังเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ .ให้โอวำท เวลำ ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. 
๕. ฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ ๑ ระหว่ำง เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๖. พักรับประทำนอำหำร เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 
๗. ฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ ๒ ระหว่ำง เวลำ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 

  



๓ 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมำยเหตุ 

วันอังคำร ที่ 30 สิงหำคม 2565 บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 (ภำคเช้ำ) 
เข้ำร่วมพิธรีบัพระรำชทำนปริญญำบัตร ตำมล ำดับก ำหนดกำร ดังน้ี 
๑. ตรวจคัดกรองโควดิ ๑๙ ด้วย ATK ครั้งท่ี ๒/๒ เวลำ ๐๓.๐0 – ๐๔.๓0 น. ณ อำคำรเอนกประสงค์  
    กรณี มีผลตรวจเป็นลบ สำมำรถเข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรได ้
   กรณี มีผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ำสู่กระบวนกำรรักษำและเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปรญิญำบตัรไปในปีต่อไป 
๒. รำยงำนตัว ตรวจกำรแต่งกำยและลงทะเบียนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบตัร เวลำ ๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.  
๓. พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  ระหว่ำง เวลำ ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 

 

บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 (ภำคบ่ำย) 
เข้ำร่วมพิธรีบัพระรำชทำนปริญญำบัตร ตำมล ำดับก ำหนดกำร ดังน้ี 
๑. ตรวจคัดกรองโควดิ ๑๙ ด้วย ATK ครั้งท่ี ๒/๒ เวลำ ๐๖.๐0 – ๐๗.๓0 น. ณ อำคำรเอนกประสงค์  
    กรณี มีผลตรวจเป็นลบ สำมำรถเข้ำร่วมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรได ้
   กรณี มีผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ำสู่กระบวนกำรรักษำและเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปรญิญำบตัรไปในปีต่อไป 
๒. รำยงำนตัว ตรวจกำรแต่งกำยและลงทะเบียนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร เวลำ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
๓. พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ระหว่ำง เวลำ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  

  

วันพุธ ท่ี ๓๑ สิงหำคม 256๕ บัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
๑. ตรวจคัดกรองโควดิ ๑๙ ด้วย ATK ครั้งท่ี ๒/๒ เวลำ ๐๓.๐0 – ๐๔.๓0 น. ณ อำคำรเอนกประสงค์  
    กรณี มีผลตรวจเป็นลบ สำมำรถเข้ำร่วมพระรำชทำนปรญิญำบตัรได้  
   กรณี มีผลตรวจเป็นบวก ให้เข้ำสู่กระบวนกำรรักษำและเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปรญิญำบตัรไปในปีต่อไป 
๒. รำยงำนตัว ตรวจกำรแต่งกำยและลงทะเบียนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบตัร เวลำ ๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.  
๓. พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  ระหว่ำง เวลำ ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 

 

 


