
กําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 
ประจําป�การศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขได�ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�พระ
เจ�าวรวงศ,เธอพระองค,เจ�าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค,ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตรแก-ผู�สําเร็จการศึกษาหลักสูตรต-างๆของกระทรวงสาธารณสุข  ป2การศึกษา ๒๕๕๕  ในระหว-างวันท่ี 
๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม- สวนอัมพร  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ�ง  
กําหนดการฝ;กซ�อมและพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรและการเตรียมตัวสําหรับผู�สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ดังนี้ 
 

วันซ!อมใหญ - (เครื่องแบบปกติขาว) 

วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖   ณ อาคารใหม- สวนอัมพร 
  เวลา    กิจกรรม 

๐๖.๐๐ น.    ลงทะเบียนเช็คชื่อ 
๐๖.๓๐ น.    เรียกผู�สําเร็จการศึกษาเข�าหอประชุม 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.   ชี้แจงรายละเอียด 
๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   ซ�อมรับ 
 

วันรับจริง (เครื่องแบบปกติขาว) 

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖    ณ  อาคารใหม- สวนอัมพร 
เวลา    กิจกรรม 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.   รายงานตัว 
๗.๓๐ น.    ผู�สําเร็จการศึกษา เดินแถวเข�าหอประชุม 
๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร 

 

การแต-งกายวันซ�อมใหญ-และวันรับจริง (เครื่องแบบปกติขาว) 

หญิง  เครื่องแบบปกติขาว ไม-ติดเครื่องหมายแสดงระดับตําแหน-งบนบ-า ยกเว�นข�าราชการ 

 รองเท�าหนังสีดําหุ�มส�น(เรียบ) ไม-มีลวดลายและแถบโลหะ ห�ามใช�รองเท�าหนังแก�ว  
ถุงน-องสีเนื้อ ห�ามย�อมสีผม ทรงผมรวบและผูกโบสีดํา 

ชาย   เครื่องแบบปกติขาว ไม-ติดเครื่องหมายแสดงระดับตําแหน-งบนบ-า ยกเว�นข�าราชการ 

 รองเท�าหนังสีดําหุ�มส�น ไม-มีลวดลายและแถบโลหะ ถุงเท�าสีดํา 
 

หมายเหตุ 

๑. นักศึกษาท่ีไม-เข�าซ�อมรับ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะไม-มีสิทธิ์เข�ารับจริงในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  
๒. วันรับจริง (๒๑ มิย.) หากผู�สําเร็จการศึกษามารายงานตัวไม-ทันตามเวลาท่ีกําหนด จะตัดสิทธิ์ใน 

การเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 



คําแนะนําเพ่ิมเติม 

• หาท่ีพักใกล�เคียงหรือไม-ไกลจากสถานท่ีจัดพิธีคือ สวนอัมพร เพราะจะได�ไม-มีปGญหาเรื่องการเดินทาง 

• ฝ;กซ�อมทบทวนการเอางาน 
จะได�ทํากันคนละ 2-3

• วันรับจริงให�ฝากสิ่งของติดตัวต-างๆไว�กับญาติพ่ีน�อง

• ดูแลชุดเครื่องแบบปกติขา

• ดูแลเครื่องหมาย กระดุมให�อยู-ครบ ไม-สูญหาย
 
 

ติดต.อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได

• งานทะเบียนวัดและประมวลผล
โทร 045 288037-43 

• อ.สารสิทธิ์   โทร 081 6620286

•          https://www.facebook.com/scphub

• www.scphub.ac.th

•  

 

 

 

หาท่ีพักใกล�เคียงหรือไม-ไกลจากสถานท่ีจัดพิธีคือ สวนอัมพร เพราะจะได�ไม-มีปGญหาเรื่องการเดินทาง 

ฝ;กซ�อมทบทวนการเอางาน การเดิน การคํานับ การถอย  ตามท่ีได�เคยฝ;กไปให�คล-อง
3 ครั้งเท-านั้น 

วันรับจริงให�ฝากสิ่งของติดตัวต-างๆไว�กับญาติพ่ีน�อง/คนรู�จัก   

เครื่องแบบปกติขาวในวันซ�อม ไม-ให�เลอะ/เปRSอน เพราะจะซักเพ่ือใส-วันรับจริงไม-ทัน

ดูแลเครื่องหมาย กระดุมให�อยู-ครบ ไม-สูญหาย 

อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได!ท่ี  

งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
43 ต-อ 135   

081 6620286 ( 8.00 – 23.00 น. ) 

https://www.facebook.com/scphub 
www.scphub.ac.th 

หาท่ีพักใกล�เคียงหรือไม-ไกลจากสถานท่ีจัดพิธีคือ สวนอัมพร เพราะจะได�ไม-มีปGญหาเรื่องการเดินทาง  

ตามท่ีได�เคยฝ;กไปให�คล-อง ในวันฝ;กซ�อม

เปRSอน เพราะจะซักเพ่ือใส-วันรับจริงไม-ทัน 

นธรจังหวัดอุบลราชธานี 



รายช่ือวิทยาลัยฯ  ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิตของสถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล  
และประกาศนียบัตร  ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ  อาคารใหม่  สวนอัมพร 
------------------------------------------- 

 
ฝึกซ้อม ๒ วัน       วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ๑ วันครึ่ง วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

       จ านวนรวมทั้งหมด ๔,๓๐๒ คน 
 
๑. ฝึกซ้อมวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  ภาคเช้า เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
    ส าหรับวิทยาลัย  ๑๑  แหง่ 
  -  เวลา ๐๖.๓๐ น.    เรียกนักศึกษาเข้าห้องประชุม 
  -  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ชี้แจงรายละเอียด 
  -  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ซ้อมรับ 
    เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ภาคเช้า   วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
    ส าหรับวิทยาลัยฯ  ๑๑  แห่ง ดังนี้ 
 

ล าดับ วิทยาลัย จ านวนคน 
๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครล าปาง ๑๐๐ คน 
๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ๘๐ คน 
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ๑๐๔ คน 
๔. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ๙๑ คน 
๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี ๗๕ คน 
๖. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี ๓๗ คน 
๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธาน ี ๙๙ คน 
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๘๙ คน 
๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ๗๗ คน 

๑๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ๕๐ คน 
๑๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา ๑๔๙ คน 

รวม ๙๕๑ คน 
 
 
 



- ๒ – 
 

๒.  ฝึกซ้อมวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  
     ส าหรับวิทยาลัย  ๑๖ แหง่ 
  -  เวลา ๑๒.๓๐ น.    เรียกนักศึกษาเข้าห้องประชุม 
  -  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  ชี้แจงรายละเอียด 
  -  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  ซ้อมรับ 
    เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ภาคบ่าย   วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา ๑๔.๐๐ น. 
    ส าหรับวิทยาลัยฯ  ๑๖  แห่ง ดังนี้ 
 

ล าดับ วิทยาลัย จ านวนคน 
๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ๑๑๑ คน 
๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ๗๙ คน 
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ๙๒ คน 
๔. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑๑๑ คน 
๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๗๙ คน 
๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ ๒๗๐ คน 
๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ๖๖ คน 
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ๙๙ คน 
๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ๔๘ คน 

๑๐. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ๙๑ คน 
๑๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ ๑๐๐ คน 
๑๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ๗๗ คน 
๑๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ๗๗ คน 
๑๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ๗๓ คน 
๑๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๑๒๑ คน 
๑๖. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี ๕๖ คน 

รวม ๑,๕๕๐ คน 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

๓. ฝึกซ้อมวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
    ส าหรับวิทยาลัย  ๙  แห่ง 
  -  เวลา ๐๖.๓๐ น.    เรียกนักศึกษาเข้าห้องประชุม 
  -  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.  ชี้แจงรายละเอียด 
  -  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ซ้อมรับ 
    เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้า วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    ส าหรับวิทยาลัยฯ  ๙  แหง่ ดังนี้ 
 

ล าดับ วิทยาลัย จ านวนคน 
๑. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ๒๒๗ คน 
๒. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ๑๙๕ คน 
๓. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๒ คน 
๔. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๗๖ คน 
๕. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี ๒๖๑ คน 
๖. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ๒๑๘ คน 
๗. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ๒๕๑ คน 
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ๔๗ คน 
๙. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ๑๗๔ คน 

รวม ๑,๘๐๑ คน 
 
หมายเหตุ    

๑.  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้คะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตรและ 
           มีความประพฤติดี  ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้ารับ 
           รางวัลมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช 
    ๑.๑  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 

  ๑.๒  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์ 
  ๑.๓  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ 
  ๑.๔  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ 

-  ฝึกซ้อม  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  
-  รับพระราชทานรางวัล  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.      
-  การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับพระราชทานรางวัล (ที่สมทบกับ 

        มหาวิทยาลัยนเรศวร  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) 
                                       วันซ้อม  แต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาล 

        วันรับพระราชทานรางวัล  แต่งกาย  ชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาว  แขนยาว  
                                                       ถุงน่องสีขาว  รองเท้าหุ้มส้นสีขาว 
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๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
ที่สวนอัมพร  ฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานรางวัลมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล)    
จุฑาธุช  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

๓.  อาจารย์พยาบาล  พยาบาล  ที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่นที่ได้รับรางวัลมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิง 
     บุญจิราธร  (ชุมพล) จุฑาธุช  พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับรางวัลเพชรกาสะลอง  
     และข้าราชการที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก   

-  ฝึกซ้อมวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
-  รับพระราชทานรางวัล  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.      
-  การแต่งกายของอาจารย์พยาบาล  พยาบาลที่รับพระราชทานรางวัล  และข้าราชการ 
    ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น  วันรับพระราชทานรางวัล   แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 

๔.  การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาในวันซ้อม  วันที่  ๑๘ – ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  
                ให้แต่งกายเหมือนวันรับจริง (ส าหรับผู้รับปริญญาบัตรให้เตรียมครุยวิทยฐานะมาด้วย) 

การแต่งกายสามารถดูได้จากซีดีคู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๕. อาจารย์และคณะกรรมการที่มาปฏิบัติงานในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและ

ประกาศนียบัตร  สามารถจอดรถได้ภายในบริเวณสนามเสือป่า  โดยต้องมีบัตรอนุญาตจอดรถ
งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรติดไว้ที่หน้ารถ 
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