กําหนดการแนบท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจําปีการศึกษา 2558
รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า)
(เวลา สถานที่ เช่นเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่)
ตารางการฝึกซ้อม
คณะ

บัณฑิต

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึกซ้อมย่อยของคณะ

1.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

435
10
425

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

392
37
355

3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

190
13
177

4.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี

227

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เวลา 07.00 – 16.00 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4
อาคารเรือนปัญญา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 07.30 – 18.00 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7
อาคารกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(ศูนย์เทเวศร์)
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 07.00 – 16.30 น.
สถานที่ ณ หอประชุม D-Hall
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
เวลา 07.00 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6
อาคาร 90 ปี
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 07.30 – 13.00 น.
สถานที่ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค
กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เวลา 06.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-632
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
(ศูนย์โชติเวช)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 17.00 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ภิรม ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศูนย์พระนครเหนือ)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
เวลา 07.00 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุม มงคลอาภา 1 ชั้น 3
อาคารมงคลอาภา
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

บัณฑิต
กิตติมศักดิ์

227
5.คณะศิลปศาสตร์

ดุษฎี 1
บัณฑิต 1

ปริญญาตรี

209
209

6.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
ปริญญาตรี

118

7.คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
ปริญญาตรี

86
86

8.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ปริญญาตรี
9.คณะบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

118

ดุษฎี 2

54
54
1,225
44
1,181

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึกซ้อมย่อยรวม
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม
2560
ณ อาคารมงคลอาภา
ห้องประชุม ชั้น 3
คณะบริหารธุรกิจ
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
6.00 น. รายงานตัว
6.20 น. ตั้งขบวนแถว
7.00 น. เคลื่อนขบวนสู่
ห้องประชุม ชั้น 3
7.40 น. นั่งประจําที่
เตรียมพร้อม
9.00 น. เริ่มทําการ
ฝึกซ้อม
11.30 น. เสร็จสิ้น
การฝึกซ้อม

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึกซ้อมใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม
2560
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
6.00 น. รายงานตัว และ
ตั้งขบวนแถว
ณ คณะวิศวกรรม
ศาสตร์
6.20 น. ตั้งขบวนแถว และ
เคลื่อนขบวนมารอ
ณ ประติมากรรม
ดอกบัว
7.00 น. ผู้บริหารนําขบวน
แถวเข้าสู่หอประชุม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
7.40 น. นั่งประจําที่
เตรียมพร้อม
9.00 น. เริ่มทําการฝึกซ้อม
11.30 น. เสร็จสิ้น
การฝึกซ้อม

4 2,936
รวม
หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 2,936 คน และบัณฑิตตกค้างเข้ารับ จํานวน 21 คน

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 4 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

