
คณะ บัณฑิต บัณฑิต วนั/เวลา/สถานที่ วนั/เวลา/สถานที่ วนั/เวลา/สถานที่

กติติมศักดิ์ ฝึกซ้อมย่อยของคณะ ฝึกซ้อมย่อยรวม ฝึกซ้อมใหญ่
1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาบณัฑิต 485 วนัอาทิตยท่ี์ 4 สิงหาคม 2562 วนัพฤหัสบดี ที ่15 สิงหาคม 2562 วนัศุกร์ที ่16 สิงหาคม 2562

ปริญญาโท 1 12 เวลา 06.30 - 17.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3  ณ หอประชุม มหาวิทยาลยั
ปริญญาตรี 468 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
บณัฑิตตกคา้งปริญญาตรี 5 อาคารกิจการนกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนยพ์ณิชยการพระนคร) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 413 วนัองัคาร ท่ี 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 06.00 น. รายงานตวั
ปริญญาโท 26 เวลา 08.00 - 16.30 น. ราชมงคลพระนคร 06.20 น. ตั้งขบวนแถว
ปริญญาตรี 387 ณ หอประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา 06.00 น.  รายงานตวั 06.40 น. เคล่ือนขบวนมารอ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 06.20 น.  ตั้งขบวนแถว ณ ปติมากรรมดอกบวั
3. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 184 วนัพุธ ท่ี 14 สิงหาคม 2562 07.00 น.  เคล่ือนขบวนสู่หอประชุม 07.00 น. ผูบ้ริหารน าขบวนแถว
ปริญญาโท 4 เวลา 08.00 - 16.00 น. 07.40 น.  นัง่ประจ าท่ี (เตรียมพร้อม เขา้สู่หอประชุม
ปริญญาตรี 180 ณ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน (ศูนยเ์ทเวศร์) เร่ิมท าการฝึกซอ้ม) 7.40 น. นัง่ประจ าท่ี (เตรียมพร้อม
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 122 วนัพุธ ท่ี 14 สิงหาคม 2562 11.30 น. เสร็จส้ินการฝึกซอ้ม เร่ิมท าการฝึกซอ้ม)
ปริญญาตรี 121 เวลา 07.00 - 16.00 น. 11.30 น. เสร็จส้ินการฝึกซอ้ม
บณัฑิตตกคา้งปริญญาตรี 1 ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 122 วนัพุธ ท่ี 14 สิงหาคม 2562
    และออกแบบแฟช่ัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
ปริญญาตรี 122 ณ ห้องประชุม 251 ชั้น 5 อาคาร 2 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่
6. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116 วนัอาทิตยท่ี์ 4 สิงหาคม 2562
ปริญญาตรี 113 เวลา 07.30 - 17.00 น.
บณัฑิตตกคา้งปริญญาตรี 3 ณ ห้องประชุมราชพฤกษภิ์รมย ์ชั้น 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 117 วนัองัคาร ท่ี 13 สิงหาคม 2562
    การออกแบบ เวลา 06.30 - 16.30 น.
ปริญญาตรี 117 สถานท่ี ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 - 632

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
8. คณะศิลปศาสตร์ ดุษฎี 3 215 วนัพุธ ท่ี 14 สิงหาคม 2562
ปริญญาตรี 215 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปร้ินบอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1
โรงแรมปร๊ินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

9. คณะบริหารธุรกจิ 1,508 วนัเสาร์ ท่ี 10 สิงหาคม 2562
ปริญญาเอก 3 เวลา 07.00 - 16.30 น.
ปริญญาโท 37 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
ปริญญาตรี 1,462 คณะบริหารธุรกิจ
บณัฑิตตกคา้งปริญญาตรี 6

รวม 3,282

หมายเหตุ  จ านวนดุษฎบัีณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตตกค้าง  ประจ าปีการศึกษา 2561  รวมทั้งส้ิน 3,282 คน และ*บัณฑิตกติตมิศักดิ์ 4  คน
                                                                                                                                                                                                                    (* ข้อมูล ณ วนัที ่ 4  มิถุนายน 2562)

ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

รับพระราชทานปริญญาบัตรในวนัศุกร์ที ่ 23 สิงหาคม  2562  (รอบเช้า)
 (เวลา  สถานที ่เช่นเดยีวกบัวนัฝึกซ้อมใหญ่)


