
คณะ บัณฑิต บัณฑิต วัน/เวลา/สถานท่ี วัน/เวลา/สถานท่ี วัน/เวลา/สถานท่ี

กิตติมศักดิ์ ฝ�กซ�อมย�อยของคณะ ฝ�กซ�อมย�อยรวม ฝ�กซ�อมใหญ�

1.  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร* 426 วันศุกร*ที่ 17 สิงหาคม 2561 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561

    ปริญญาโท 53 เวลา  06.00 - 17.00 น.  ณ  ห�องประชุมช้ัน 3   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย

    ปริญญาตรี 368 ณ ห�องประชุมโชติเวช ช้ัน 4 อาคารเรือนป'ญญา อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ       เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    บัณฑิตตกค�างปริญญาโท 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร0 (ศูนย0พณิชยการพระนคร) 06.00 น. รายงานตัว

    บัณฑิตตกค�างปริญญาตรี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             ณ คณะวิศวกรรมศาสตร0

2. คณะวิศวกรรมศาสตร* 411 วันเสาร*ที่ 18 สิงหาคม 2561 ราชมงคลพระนคร 06.20 น.  ต้ังขบวนแถว

   ปริญญาโท 14 เวลา  06.30 - 17.00 น. 06.00 น.  รายงานตัว 06.40 น.  เคลื่อนขบวนมารอ

   ปริญญาตรี 394 ณ ห�องประชุมเฟ<องเหนือ ช้ัน 7 06.20 น.  ต้ังขบวนแถว              ณ ประติมากรรมดอกบัว

   บัณฑิตตกค�างปริญญาโท 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร0 07.00 น.  เคลื่อนขบวนสู@หอประชุม 07.00 น. ผู�บริหารนําขบวนแถว

   บัณฑิตตกค�างปริญญาตรี 2 07.40 น.  นั่งประจําที่ (เตรียมพร�อม             เข�าสู@หอประชุม

3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 179 วันจันทร*ที่ 20 สิงหาคม 2561              เร่ิมทําการฝDกซ�อม) 7.40 น.  นั่งประจําที่  (เตรียมพร�อม

    ปริญญาโท 4 เวลา  07.30 - 17.00 น. 11.30 น.  เสร็จสิ้นการฝDกซ�อม             เร่ิมทําการฝDกซ�อม)

    ปริญญาตรี 175 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11.30 น. เสร็จสิ้นการฝDกซ�อม

4. คณะศิลปศาสตร* ดุษฎี 3 197 วันจันทร*ที่ 20 สิงหาคม 2561

   ปริญญาตรี มหาบัณฑิต 1 195 เวลา  08.00 น.

   บัณฑิตตกค�างปริญญาตรี 2 ณ โรงแรมปร้ินพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

5. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 127 วันจันทร*ที่ 20 สิงหาคม 2561

    และออกแบบแฟชั่น เวลา  07.00 - 12.00 น. 

    ปริญญาตรี 125 ณ ห�องปรินซ0บอลรูม 1 (ช้ัน 11 อาคาร 1)

    บัณฑิตตกค�างปริญญาตรี 2 โรงแรมปร้ินพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

6. คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี 100 วันเสาร*ที่ 18 สิงหาคม 2561

   ปริญญาตรี 98 เวลา  07.30 - 17.00 น.

   บัณฑิตตกค�างปริญญาตรี 2 ณ ห�องประชุมราชพฤกษ0ภิรมย0 ช้ัน 2

คณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี

7. คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรม 185 วันจันทร*ที่ 20 สิงหาคม 2561

   ปริญญาตรี 185 เวลา  06.00 - 16.30 น.

ณ ห�องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6

คณะครุศาสตร0อุตสาหกรรม

8. คณะสถาป=ตยกรรมศาสตร*และ 83 วันศุกร*ที่ 17 สิงหาคม 2561

    การออกแบบ เวลา  06.30 - 16.30 น.

    ปริญญาตรี 83 ณ อาคาร 6 ช้ัน 3 ห�อง 631, 632

คณะสถาป'ตยกรรมศาสตร0และการออกแบบ

9. คณะบริหารธุรกิจ 1,233 วันเสาร*ที่ 18 สิงหาคม 2561

    ปริญญาเอก 2 เวลา  07.00 - 16.30 น.

    ปริญญาโท 32 ณ ห�องประชุมมงคลอาภา ช้ัน 3

    ปริญญาตรี 1,196 อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ

    บัณฑิตตกค�างปริญญาตรี 3

รวม 4 2,941

หมายเหตุ  จํานวนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตตกค�าง  ประจําปBการศึกษา 2560  รวมทั้งส้ิน 2,941 คน และ*บัณฑิตกิตติมศักด์ิ 4  คน
   (* ข�อมูล ณ วันที่  20 มิถุนายน 2561)

กําหนดการแนบท�ายประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปBการศึกษา 2560  

รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่  29  สิงหาคม  2561  (ช�วงเช�า)
 (เวลา  สถานที่ เช�นเดียวกับวันฝ�กซ�อมใหญ�)



 
 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อมเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ครั้งที่ ๓๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
................................................................................................................................................................. 

 
วันฝึกซ้อมย่อยรวม  
วันอังคำรที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑               ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำรมงคลอำภำ  
                                                          คณะบริหำรธุรกิจ (ศูนย์พณิชยกำรพระนคร) 
                                                          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 
 เวลา ๐๖.๐๐ น.   รายงานตัวใต้อาคารพร้อมมงคล 
 เวลา ๐๖.๒๐ น.   ตั้งขบวนแถว 
 เวลา ๐๗.๐๐ น.   เคลื่อนขบวนสู่ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา 
 เวลา ๐๗.๔๐ น.   นั่งประจ าที่เตรียมพร้อม 
 เวลา ๐๙.๐๐ น.   เริ่มท าการฝึกซ้อม 
 เวลา ๑๑.๓๐ น.   เสร็จสิ้นการซ้อม 
 
 
วันฝึกซ้อมใหญ่/วันพระรำชทำนปริญญำบัตร  
วันพุธที่ ๒๒ และ ๒๙ สิงหำคม  ๒๕๖๑        ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
                                                           ต ำบลคลองหก อ ำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธำนี 
 
 เวลา ๐๖.๐๐ น.   รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
 เวลา ๐๖.๒๐ น.   ตั้งขบวนแถว 
 เวลา ๐๖.๔๐ น.   เคลื่อนขบวนมารอ ณ บริเวณประติมากรรมดอกบัว 
 เวลา ๐๗.๐๐ น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ น าขบวนแถวเข้าหอประชุม มทร.ธัญบุรี 

เวลา ๐๗.๔๐ น.   นั่งประจ าที่ (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
เวลา ๐๙.๐๐ น.   เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่ / เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 เวลา ๑๑.๓๐ น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 


