
คณะ บณัฑิต บณัฑิต วนั/เวลา/สถานท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี
กิตติมศกัด์ิ ฝึกซ้อมย่อยของคณะ ฝึกซ้อมย่อยรวม ฝึกซ้อมใหญ่

1. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 445 วนั พุธ ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ วนัศุกร์ ที ่2 กนัยายน 2559 วนัเสาร์ ที ่3 กนัยายน 2559

ระดบัปริญญาโท 13 เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลยั
ระดบัปริญญาตรี 432 สถานที่ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๔ คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ (ศูนยพ์ณิชยการพระนคร) รายงานตวัและตั้งขบวนแถว
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 436 วนั อาทิตย ์ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 6.00 น. รายงานตวั
ระดบัปริญญาโท 21 เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ราชมงคลพระนคร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดบัปริญญาตรี 415 สถานที ่ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ 7.00 น.  รายงานตวั 6.30 น. ตั้งขบวนแถวและเคล่ือน

อาคารกิจการนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.00 น.  เตรียมตั้งขบวนแถว ขบวนมารอ ณ ปติมากรรมดอกบวั
3. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 212 วนั พฤหสับดี ท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๙ 8.30 น.  เคล่ือนขบวนสู่หอประชุม 7.00 น. ผูบ้ริหารน าขบวนแถวเขา้
ระดบัปริญญาโท 15 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 9.00 น. นัง่ประจ าท่ีเตรียมพร้อม สู่หอประชุม
ระดบัปริญญาตรี 197 สถานที่ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เร่ิมท าการฝึกซอ้ม 7.40 น. นัง่ประจ าท่ี (เตรียมพร้อม

12.00 น. เสร็จส้ินการฝึกซอ้ม เร่ิมท าการฝึกซอ้ม)
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 237 วนั พฤหสับดี ท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๙ 11.30 น. เสร็จส้ินการฝึกซอ้ม
ระดบัปริญญาโท เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ระดบัปริญญาตรี 237 สถานที่ ณ ห้องประชุม D - HALL

คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม
5. คณะศิลปศาสตร์ ดุษฏี 2 216 วนั พฤหสับดี ท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๙
ระดบัปริญญาตรี มหาบัณฑติ 3 216 เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

บัณฑติ 1 สถานที่ ณห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ ์ชั้น ๖
อาคาร ๙๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 115 วนั พฤหสับดี ท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๙
     การออกแบบ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ระดบัปริญญาตรี 115 สถานที่ ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓ ห้อง ๖๓๑-๖๓๒

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
7. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดุษฏี 4 103 วนั อาทิตย ์ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระดบัปริญญาตรี 103 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

สถานที ่ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ 86 วนั พฤหสับดี ท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๙
     ออกแบบแฟช่ัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ระดบัปริญญาตรี 86 สถานที่ ณโรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ (มหานาค กรุงเทพฯ)

9. คณะบริหารธุรกจิ 1,095 วนั เสาร์ ท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระดบัปริญญาโท 25 เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ระดบัปริญญาตรี 1,070 สถานที่ ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น ๓

อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
รวม 2,945

หมายเหตุ  จ านวนบัณฑติและมหาบัณฑติ  ประจ าปีการศึกษา 2557  จ านวน 2,945 คน และบัณฑติตกค้างเข้ารับจ านวน  22 คน
                                                                                                                                                                                                                                          (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559)                                                      

ก าหนดการแนบท้ายประกาศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2557  

รับพระราชทานปริญญาบัตรในวนัพฤหัสบดทีี่  ๘   กนัยายน  2559  (ช่วงเช้า)
(เวลา  สถานที่ เช่นเดียวกบัวนัฝึกซ้อมใหญ่)

ตารางการฝึกซ้อม


