กาหนดการพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รั บพระราชทานปริ ญญาบัตรในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 (รอบเช้ า)
(เวลา สถานที่ เช่ นเดียวกับวันฝึ กซ้ อมใหญ่)
คณะ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
บัณฑิตตกค้างปริ ญญาตรี
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

บัณฑิต บัณฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต
1

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
4. คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ปริ ญญาตรี
บัณฑิตตกค้างปริ ญญาตรี
5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
ปริ ญญาตรี
6. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปริ ญญาตรี
บัณฑิตตกค้างปริ ญญาตรี
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
การออกแบบ
ปริ ญญาตรี
8. คณะศิลปศาสตร์
ปริ ญญาตรี

9. คณะบริหารธุรกิจ
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
บัณฑิตตกค้างปริ ญญาตรี
รวม
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วัน/เวลา/สถานที่
ฝึ กซ้ อมย่ อยของคณะ

วันอาทิตย์ที่ 4 สิ งหาคม 2562
เวลา 06.30 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมเฟื องเหนื อ ชั้น 7
อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันอังคาร ที่ 13 สิ งหาคม 2562
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรื อนปัญญา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
184 วันพุธ ที่ 14 สิ งหาคม 2562
4 เวลา 08.00 - 16.00 น.
180 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์)
122 วันพุธ ที่ 14 สิ งหาคม 2562
121 เวลา 07.00 - 16.00 น.
1 ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
122 วันพุธ ที่ 14 สิ งหาคม 2562
เวลา 06.00 - 17.00 น.
122 ณ ห้องประชุม 251 ชั้น 5 อาคาร 2
คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่
116 วันอาทิตย์ที่ 4 สิ งหาคม 2562
113 เวลา 07.30 - 17.00 น.
3 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117 วันอังคาร ที่ 13 สิ งหาคม 2562
เวลา 06.30 - 16.30 น.
117 สถานที่ ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 - 632
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
215 วันพุธ ที่ 14 สิ งหาคม 2562
215 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปริ้ นบอลรู ม 2 ชั้น 11 อาคาร 1
โรงแรมปริ๊ นซ์พาเลซ มหานาค กรุ งเทพฯ
1,508 วันเสาร์ ที่ 10 สิ งหาคม 2562
3 เวลา 07.00 - 16.30 น.
37 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
1,462 คณะบริ หารธุรกิจ
6
3,282
485
12
468
5
413
26
387

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึ กซ้ อมย่อยรวม
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิ งหาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารมงคลอาภา คณะบริ หารธุรกิจ
(ศูนย์พณิ ชยการพระนคร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
06.00 น. รายงานตัว
06.20 น. ตั้งขบวนแถว
07.00 น. เคลื่อนขบวนสู่หอประชุม
07.40 น. นัง่ ประจาที่ (เตรี ยมพร้อม
เริ่ มทาการฝึ กซ้อม)
11.30 น. เสร็จสิ้นการฝึ กซ้อม

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึ กซ้ อมใหญ่
วันศุ กร์ ที่ 16 สิ งหาคม 2562
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
06.00 น. รายงานตัว
06.20 น. ตั้งขบวนแถว
06.40 น. เคลื่อนขบวนมารอ
ณ ประติมากรรมดอกบัว
07.00 น. ผูบ้ ริ หารนาขบวนแถว
เข้าสู่หอประชุม
7.40 น. นัง่ ประจาที่ (เตรี ยมพร้อม
เริ่ มทาการฝึ กซ้อม)
11.30 น. เสร็จสิ้นการฝึ กซ้อม

หมายเหตุ จานวนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตตกค้ าง ประจาปี การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 3,282 คน และ*บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 4 คน
(* ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562)

