
ฝ่ายจัดแถวบัณฑิต  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2555 1 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส าหรับบรรจุในคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ข้อมูลเบื้องต้น 

 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ทั้งสิ้น 10,499 คน  แบ่งออกเป็น  3  รอบ ระยะเวลา 2 วัน 
 ห้องประชุม 201 ที่ใช้จัดพิธีจุคนได้เพียง 1,235 คน   ดังนั้นบัณฑิตจะต้องถูกน าไปนั่ง ตามจุดอื่นๆ อีก 11 จุด โดยอาจารย์ผู้ควบคุมแถวบัณฑิต 
 ระบบการรับพระราชทานปริญญาบัตรใช้ระบบการหมุนวน บัณฑิตทุกคน จะได้มีโอกาส นั่งในห้องพิธี  อย่างไรก็ดีเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

อาจจะไม่ได้กลับมานั่ง ที่จุดเดิม จึงต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้จัดแถวบัณฑิตอย่างเคร่งครัด 
 

วันซ้อมรวม  วันพุธที่  12  มีนาคม พ.ศ.  2557 และ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 

* ไม่ใช่การซ้อมตามก าหนดเวลาจริง   

ล าดับที่ เวลา ก าหนดการ การปฏิบัต ิ
1 6.00 น. บัณฑิตรอบเช้ารายงานตัว (จุดรายงานตัวปิด 

7.00 น.) 
บัณฑิตรอบเช้ารายงานตัว ณ บริเวณหน้าอาคารประยูร จินดาประดิษฐ ์ หน้าส านัก
คอมพิวเตอร์ หรือหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกเค) 

2 7.30 น. เรียกแถวบัณฑิตรอบเช้า เช็คชื่อ บัณฑิตรอบเช้าทุกกลุ่มตั้งแถวตามจุดที่ก าหนด 
(โปรดตรวจสอบกลุ่มตั้งแถวของบัณฑิตในขั้นตอนรายงานตัวสแกนบาร์โค้ด) 

3 8.00 น. บัณฑิตรอบเช้าเร่ิมเดินแถว บัณฑิตเดินแถวอย่างส ารวม ผู้ที่รอเดินแถวควรรออยู่ในแถว อย่างเป็นระเบียบ  งด
ถ่ายภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ เมื่อเดินถึงจุดเช็คชื่อ ยื่นแขนซ้ายให้สแกนบาร์โค้ด 

4 9.15 น. บัณฑิตพร้อม  เร่ิมซ้อม บัณฑิตตั้งใจฟังค าชี้แจงของอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และเช่ือฟังค าแนะน าโดยเคร่งครัด 
เมื่อบัณฑิตผ่านการซ้อมแล้ว ให้ออกจากหอประชุมฯ เพื่อไปพักตามอัธยาศรัย 

5 9.30 น. บัณฑิตรอบเช้ารายงานตัว (จุดรายงานตัวปิด 
10.30 น.) 

บัณฑิตรอบบ่ายรายงานตัว ณ บริเวณหน้าอาคารประยูร จินดาประดิษฐ ์ หน้าส านัก
คอมพิวเตอร์ หรือหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกเค) 

6 11.00 น. เรียกแถวบัณฑิตรอบบ่าย เช็คชื่อ บัณฑิตรอบบ่ายทุกกลุ่มตั้งแถวตามจุดที่ก าหนด 
(โปรดตรวจสอบกลุ่มตั้งแถวของบัณฑิตในขั้นตอนรายงานตัวสแกนบาร์โค้ด) 

7 11.30 น. บัณฑิตรอบบ่ายเร่ิมเดินแถว บัณฑิตเดินแถวอย่างส ารวม ผู้ที่รอเดินแถวควรรออยู่ในแถว อย่างเป็นระเบียบ  งด
ถ่ายภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ เมื่อเดินถึงจุดเช็คชื่อ ยื่นแขนซ้ายให้สแกนบาร์โค้ด 

8 12.45 น. บัณฑิตพร้อม เร่ิมซ้อม บัณฑิตตั้งใจฟังค าชี้แจงของอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และเช่ือฟังค าแนะน าโดยเคร่งครัด 
เมื่อบัณฑิตผ่านการซ้อมแล้ว ให้ออกจากหอประชุมฯ เพื่อไปพักตามอัธยาศรัย 
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วันซ้อมใหญ่  วันศุกร์ที่  14  มีนาคม พ.ศ.  2557 และ วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557   

และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  วันจันทร์ที่  17  มีนาคม พ.ศ.  2557 และวันอังคารที่  18  มีนาคม พ.ศ.  2557 

ปฏิบัติตามก าหนดเวลาจริง   

ล าดับที่ เวลา ก าหนดการ การปฏิบัต ิ
1 4.15 น. บัณฑิตรอบเช้ารายงานตัว (จุดรายงานตัว

ปิด 5.15 น.) 
บัณฑิตรอบเช้ารายงานตัว ณ บริเวณหน้าอาคารประยูร จินดาประดิษฐ ์ หน้าส านัก
คอมพิวเตอร์ หรือหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกเค) 

2 5.45 น. เรียกแถวบัณฑิตรอบเช้า เช็คชื่อ บัณฑิตรอบเช้าทุกกลุ่มตั้งแถวตามจุดที่ก าหนด 
(โปรดตรวจสอบกลุ่มตั้งแถวของบัณฑิตในขั้นตอนรายงานตัวสแกนบาร์โค้ด) 

3 6.15 น. บัณฑิตรอบเช้าเร่ิมเดินแถว บัณฑิตเดินแถวอย่างส ารวม ผู้ที่รอเดินแถวควรรออยู่ในแถว อย่างเป็นระเบียบ  งด
ถ่ายภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ เมื่อเดินถึงจุดเช็คชื่อ ยื่นแขนซ้ายให้สแกนบาร์โค้ด 

4 7.30 น. บัณฑิตพร้อม เร่ิมพิธีขบวนเกียรติบูรพา บัณฑิตรอเวลาเสด็จพระราชด าเนินถึงอย่างส ารวม  
5 8.30 น. เสด็จพระราชด าเนินถึงฯ บัณฑิตเฝ้ารับเสด็จในที่นั่งของตนอย่างส ารวม 
6 8.30 น. บัณฑิตรอบบ่ายรายงานตัว (จุดรายงานตัว

ปิด 9.30 น.) 
บัณฑิตรอบบ่ายรายงานตัว ณ บริเวณหน้าอาคารประยูร จินดาประดิษฐ ์ หน้าส านัก
คอมพิวเตอร์ หรือหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกเค) 

7 10.00 น. เรียกแถวบัณฑิตรอบบ่าย เช็คชื่อ 
(เฉพาะวันแรก) 

บัณฑิตรอบบ่ายทุกกลุ่มตั้งแถวตามจุดที่ก าหนด 
(โปรดตรวจสอบกลุ่มตั้งแถวของบัณฑิตในขั้นตอนรายงานตัวสแกนบาร์โค้ด) 

8 10:30 น. บัณฑิตรอบบ่ายเร่ิมเดินแถว 
(เฉพาะวันแรก) 

บัณฑิตรอบบ่ายเดินแถวอย่างส ารวม ผู้ที่รอเดินแถวควรรออยู่ในแถว อย่างเป็น
ระเบียบ  งดถ่ายภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ เมื่อเดินถึงจุดเช็คชื่อ ยื่นแขนซ้ายให้สแกน
บาร์โค้ด 
บัณฑิตรอบเช้าออกจากบริเวณพิธีอย่างสงบ แต่รวดเร็ว และเปิดทางให้บัณฑิตรอบ
บ่ายเดินแถวเขา้สู่บริเวณพิธ ี

9 11.45 น. บัณฑิตรอบบ่ายพร้อม (เฉพาะวันแรก) บัณฑิตรอบบ่ายรอเร่ิมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างสงบ 
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การแบ่งจุดตั้งแถว 
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โปรดระวัง  กลุ่มตั้งแถวของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้บัณฑิตตรวจสอบกลุ่มตั้งแถวของตนขณะรายงานตัวด้วย
บาร์โค้ดทุกครั้ง 

 

 

ระบบรหัสแท่ง (Bar Code) ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้น าระบบรหัสแท่งมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายชื่อ และระบุ ตัวตน
ของบัณฑิต ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  และเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต  โดยการสวมใส่
สายรัดข้อมือระบุรหัสแท่งประจ าตัว ให้แก่บัณฑิตทุกคน ดังนั้น ขอให้บัณฑิตถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สวมใส่สายรัดข้อมือที่ข้อมือข้างซ้ายตลอดเวลาจนถึงวันพิธี  ทั้งนี้สายรัดข้อมือนี ้ได้ผ่านการทดสอบ
อาการแพ้ทางผิวหนังแล้ว พบว่ามีรายงานอาการแพ้น้อยมาก  อย่างไรก็ดีหากมีอาการแพ้ให้รีบติดต่อกอง
ทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ภปร. หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ทันที 

2. ระมัดระวังรักษาสายรัดข้อมืออย่าให้เสียหาย และอย่าพยามยามแกะสายรัดข้อมือออกเนื่องจาก สายรัด
ข้อมือได้ออกแบบมาให้ใส่ได้ครั้งเดียว 


