ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
--------------------------------ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จพระราชดำเนิ น แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญ ญาบั ต รแก่ ผู้ส ำเร็จ การศึก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติ และกำหนดเครื่องแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ไว้ดังนี้
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
๑) ผม สีดำเท่านั้น ไม่โกรก หรือย้อมด้วยสีอื่น
บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ตัดผมสั้นทรงสุ ภาพ ไม่ยาวเกินท้ายทอย
ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย และต้องมองเห็นใบหู
บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิ ง ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ทำผมเปิดหน้า
ด้านซ้าย ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ และไม่ทำทรงผมที่มองเห็นหนังศีรษะชัดเจน (สามารถแสกผมได้ไม่เกิน ๒ นิ้ว)
๒) ใบหน้า หากแต่งหน้าควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดและพราวแพรว สะท้อนแสง
บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา
บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ห้ามติดขนตาปลอม ห้ามสวมคอนแทคเลนส์
ที่มีสี ลวดลาย และขนาดผิด ธรรมชาติ ห้า มกรีด Eyeliners เปลือ กตาไม่ท าสีเ ข้ม หรือ ทำให้มีป ระกายวาว
หากต้องสวมแว่นตาต้องเป็นแว่นตาสีใส กรอบและขาแว่นสีดำ น้ำตาล เงิน ทอง เทา กรมท่า และไม่มีลวดลาย
๓) หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
๔) เล็บมือ สั้น สะอาด มีสีธรรมชาติ
๕) แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
๖) การรายงานตัวของบัณ ฑิต ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง ในวัน ฝึกซ้อมย่อย
วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
/๗) บัณฑิตหญิง…

๒
๗) บัณฑิตหญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ไม่เกิน ๖ เดือน และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์
ระบุอายุครรภ์ และสุขภาพของบัณฑิต มาแสดงเป็นหลักฐานในวันฝึกซ้อมย่อย ณ ศูนย์พื้นที่
๘) การติดเข็มวิทยฐานะในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ให้ประดับเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าอกเสื้อหรือกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวา
บัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ให้ประดับเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าอกเสื้อหรือกึ่งกลางอกเสื้อด้านซ้าย
แทนการติดเข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
การแต่งกายของบัณฑิต
๑. วันฝึกซ้อมย่อยของแต่ละคณะ
บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง ดุษฎีบัณฑิ ตชาย และดุษฎีบัณฑิตหญิ ง
ต้องแต่งทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน (หรือเป็นไปตามประกาศคณะ
๒. วั น ฝึ ก ซ้ อ มย่ อ ยรวม ณ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
วันฝึ กซ้ อมใหญ่ และวันพิ ธีพ ระราชทานปริญ ญาบั ตร ณ หอประชุ มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี
แต่งกายดังนี้
การแต่งกายของบัณฑิต
ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ
๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว
๒) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ถือกระบี่ ถุงมือ และจะต้อง
ตัดผมสั้นตามระเบียบกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ
๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
๒) หากสวมเสื้อด้านในต้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลาย
๓) หากสวมกางเกงทับใน ต้องไม่มีสีฉูดฉาดหรือสีเข้ม และไม่มีลวดลาย
๔) มีแผงคอตามแบบที่กำหนด ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ ซ.ม.
ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
๕) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๖) หากใส่ เข็ ม ขั ด ต้ อ งเป็ น เข็ ม หนั ง สี ด ำ หั ว เข็ ม ขั ด สี เงิ น มี ล ายดุ น นู น ตราสั ญ ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
๗) ถุงเท้าสีดำ มีความยาวระดับข้อกลาง (ครึ่งแข้ง) ไม่มีลวดลาย
๘) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ผูกเชือก ทรงสุภาพ ไม่สวมรองเท้าปลายแหลม
ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็ก หรือโลหะติดอยู่
๙) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
/ค. บัณฑิตหญิง…

๓
ค. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ
๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพี ยงศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ไม่มีสาบแขนและ
สาบหลัง ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงิน ลายดุนนู น
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้
สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
๒) สวมเสื้อกล้ามทับในสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร และไม่สวมเสื้อ
ชั้นในสีฉูดฉาด หรือสีเข้ม
๓) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย
๔) กระโปรงทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
๕) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
๖) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
๗) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย หรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูง
เกิน ๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
๘) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์
๑) เสื้อ เชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพี ยงศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ไม่มีสาบแขน
และสาบหลัง ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลาย
ดุนนูน ตราสัญ ลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง ชายเสื้อเสมอกัน เวลาสวมให้
ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
๒) สวมเสื้อกล้ามทับในสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร และไม่สวมเสื้อ
ชั้นในสีฉูดฉาด หรือสีเข้ม
๓) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย
๔) กระโปรงทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
๕) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิ้ว)
ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย
๑) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมปลายแขน ไม่มีสาบหลัง ไม่หลวม
เกิน ไป ไม่ รัดรู ป ไม่มี ลวดลาย ไม่บ างเกิ นสมควร ผ่ าอกโดยตลอด ติด กระดุม สีเงิน ลายดุน นู นตราสัญ ญั กษณ์
มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้
ในกระโปรงให้เรียบร้อย
/๒) สวมเสื้อกล้าม…

๔
๒) สวมเสื้อกล้ามทับในสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร และไม่สวมเสื้อ
ชั้นในสีฉูดฉาด หรือสีเข้ม
๓) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย
๔) กระโปรงยาวทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ชายเสมอกัน
๕) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
๖) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว ใช้เข็มหมุดสีเงินกลัดด้านใน
๗) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
๘) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูง
เกิน ๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
๙) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
การแต่งกายของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ก. มหาบัณ ฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
หรือพนักงานของรัฐ
๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว
๒) มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ รับ ราชการทหาร ตำรวจ ให้ แต่ ง กายตามต้ น สั ง กั ด
ถือกระบี่ ถุงมือ และจะต้องตัดผมสั้นตามระเบียบกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข. มหาบัณ ฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายที่ไม่ได้ เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ หรือพนักงานของรัฐ
๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย และกลัดเข็มกลัดตราสัญ ญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า
๒) กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบสากลทรงสุภาพ
๓) หากใส่ เข็ ม ขั ด ต้ อ งเป็ น เข็ ม หนั ง สี ด ำ หั ว เข็ ม ขั ด สี เงิ น มี ล ายดุ น นู น ตราสั ญ ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
๔) ถุงเท้าสีดำ มีความยาวระดับข้อกลาง (ครึ่งแข้ง) ไม่มีลวดลาย
๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ผูกเชือก ทรงสุภาพ ไม่สวมรองเท้าปลายแหลม
ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็ก หรือโลหะติดอยู่
๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ค. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ หรือพนักงานของรัฐ
/๑) เสื้อเชิ้ต…

๕
๑) เสื้ อเชิ้ ตสี ขาวแขนสั้นเพี ยงศอก ไม่ รัดรูป และไม่ หลวมเกินไป ไม่ มีลวดลาย ไม่บางเกิ น
สมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความ
ยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า
๒) กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
๓) หากใส่เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
๔) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย หรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูง
เกิน ๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ง. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมีครรภ์
๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงศอก ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน
สมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อยาว
คลุมท้อง ชายเสื้อเสมอกัน เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า
๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
๓) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิ้ว)
ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
จ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย
๑) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวม
เกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญ ญักษณ์มหาวิทยาลัย
และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้
เรียบร้อย ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า
๒) สวมกระโปรงยาวทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ชายเสมอกัน
๓) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
๔) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว ใช้เข็มหมุดสีเดียวกลัดด้านใน
๕) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน
๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
/การแต่งกาย...

๖
การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑) บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย แต่งกายชุดเครื่องแบบตามต้นสังกัด หรือชุดสากล สวมครุยปริญญา
ทับเครื่องแต่งกาย
๒) บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง แต่งกายชุดสุภาพ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
บัณฑิ ตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบั ณฑิ ต ต้องปฏิ บัติตามประกาศและกำหนดการ
แนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด พร้อ มทั้งต้องผ่านการฝึกซ้อมย่อ ยที่ค ณะ ฝึกซ้อมย่อ ยรวม และฝึกซ้อมใหญ่
จึงจะอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-------------------------------

ลาดับขั้นตอนในวันฝึกซ้อมย่อยรวม (วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕)
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ
ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้
ก. ขั้นตอนรอบเช้า
ชุดที่ ๑
ชุดที่ ๒
04.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 05.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ
ณ ประตูทางเข้าฝั่งอาคารปฏิบัติการ
ณ ประตูทางเข้าฝั่งอาคารปฏิบัติการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์
๐๖.๐๐ น. รายงานตัว ณ บริเวณถนนพระรามที่ ๕ 07.20 น. รายงานตัว ณ บริเวณถนนพระรามที่ ๕
๐6.๒0 น. ตั้งขบวนแถว
07.40 น. ตั้งขบวนแถว
๐๗.๐๐ น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องประชุม ชั้น 3
08.00 น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารมงคลอาภา
อาคารมงคลอาภา
07.40 น. นั่งประจาที่ (ตรวจสอบรายชื่อและ
08.40 น. เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม
จานวน)
มงคลอาภา
09.00 น. เริ่มฝึกซ้อม
09.00 น. เดินแถวเข้าที่นั่งประจาที่ และฝึกซ้อม
11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)
11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)
ข. ขั้นตอนรอบบ่าย
ชุดที่ ๑
08.00 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ
ณ ประตูทางเข้าฝั่งอาคารปฏิบัติการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์
๐9.30 น. รายงานตัว ณ บริเวณถนนพระรามที่ ๕
10.30 น. ตั้งขบวนแถว
11.๐0 น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารมงคลอาภา
1๑.๓๐ น. นั่งประจาที่ (ตรวจสอบรายชื่อและจานวน)
12.30 น. เริ่มฝึกซ้อม
14.30 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)
หมายเหตุ บัณฑิตรอบเช้าปิดระบบการรายงานตัว เวลา 08.00 น. บัณฑิตรอบบ่ายปิดระบบการรายงานตัว เวลา 12.00 น.

ลาดับขั้นตอนในวันฝึกซ้อมใหญ่ (วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)
และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕)
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ
ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้
ก. ขั้นตอนรอบเช้า
ชุดที่ ๑
ชุดที่ ๒
04.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 05.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๐๖.๐๐ น. รายงานตัว ณ อาคาร สวท. มทร.ธัญบุรี 07.20 น. รายงานตัว ณ อาคาร สวท. มทร.ธัญบุรี
๐6.20 น. ตั้งขบวนแถว
07.40 น. ตั้งขบวนแถว
06.40 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ ประติมากรรม
08.00 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ ประติมากรรม
ดอกบัว
ดอกบัว
07.00 น. ผู้บริหารนาขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม
08.40 น. เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุม
ราชมงคล
ราชมงคล
07.40 น. นั่งประจาที่ (ตรวจสอบรายชื่อและ
09.00 น. เดินแถวเข้าที่นั่งประจาที่ และฝึกซ้อม
จานวน)
ใหญ่/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
09.00 น. เริ่มฝึกซ้อมใหญ่/เริ่มพิธีพระราชทาน
11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)
ปริญญาบัตร
11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)
ข. ขั้นตอนรอบบ่าย
ชุดที่ ๑
0๘.00 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๐9.30 น. รายงานตัว ณ อาคาร สวท. มทร.ธัญบุรี
10.30 น. ตั้งขบวนแถว
11.00 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ ประติมากรรม
ดอกบัว
11.30 น. ผู้บริหารนาขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม
ราชมงคล
12.10 น. นั่งประจาที่ (ตรวจสอบรายชื่อและ
จานวน)
12.30 น. เริ่มฝึกซ้อมใหญ่/เริ่มพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
14.30 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)
หมายเหตุ บัณฑิตรอบเช้าปิดระบบการรายงานตัว เวลา 08.00 น. บัณฑิตรอบบ่ายปิดระบบการรายงานตัว เวลา 12.00 น.

ข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๑) สวมหน้ ากากอนามัย ทางการแพทย์ (Surgical Mask) สี พื้นไม่มีล วดลาย ในวันฝึ กซ้อมย่อ ยรวม
ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าหอประชุมบัณฑิตทุกคนต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยตามที่
มหาวิทยาลัยจัดให้
๒) ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย ๒ เข็ม และตอบแบบสารวจการได้รับ
วัคซีนเพื่อแนบไฟล์แสดงหลักฐาน
๓) บัณฑิตที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับการรักษาหายแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองได้รับ
การรักษาหรื อพ้นระยะเวลาการกักตัว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัววันฝึ กซ้อมย่อยรวม ฝึกซ้อมใหญ่ และ
วันพระราชทานปริญญาบัตร
๔) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่แสดงผลเป็นลบในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมย่อย
รวม ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๕) ใบรับรองผลการตรวจต้องออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการตรวจ
๖) ผลการตรวจ ATK ต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมย่อยรวม ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
๗) หากผลการตรวจ ATK เป็นบวก หรือมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ในวันดังกล่าว ทาง
มหาวิทยาลัยจะนัดหมายบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อีกครั้งภายหลัง
๘) ก่อนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เดินแถวเข้า หอประชุม ล้างมือด้ว ย
เจลแอลกอฮอล์ และฆ่าเชื้อรองเท้าด้วยแผ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้
๙) ก่อนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์
๑๐) ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

กาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 (รอบเช้า และรอบบ่าย)
(เวลา สถานที่ เช่นเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่)
คณะ

บัณฑิต บัณฑิต
กิตติมศักดิ์

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึกซ้อมย่อยของคณะ

รอบเช้า
1. คณะบริหารธุรกิจ

1,400 วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 และ

ปริญญาเอก

2

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ปริญญาโท

14

เวลา 07.30 - 16.30 น.

ปริญญาตรี

1,375 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3

บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี

9

2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึกซ้อมย่อยรวม

วัน/เวลา/สถานที่
ฝึกซ้อมใหญ่/พิธีพระราชทานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 4 และ 8 มีนาคม 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 3

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ศูนย์พณิชยการพระนคร)
จุดคัดกรอง
ประตู 6 อยู่ฝงั่ อาคารปฏิบ้ติการโรงแรม

จุดคัดกรอง
แจ้งให้ทราบภายหลัง

จุดรายงานตัวและจุดตัง้ ขบวนแถว

จุดรายงานตัวและจุตงั้ ขบวนแถว

200

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

ปริญญาโท

4

เวลา 07.30 - 16.30 น.

ปริญญาตรี

196

ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

151

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด

แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด

150

เวลา 06.00 - 16.30 น.
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อุณหภูมิ เวลา 04.30 น.
รายงานตัว เวลา 06.00 น.

อุณหภูมิ เวลา 04.30 น.
รายงานตัว เวลา 06.00 น.

125

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ตัง้ ขบวนแถว เวลา 06.20 น.

ตัง้ ขบวนแถว เวลา 06.20 น.

123

เวลา 07.00 - 17.00 น.

รอบเช้า ชุดที่ 2
ตรวจวัดอุณหภูมิ เวลา 05.30 น.

รอบเช้า ชุดที่ 2
ตรวจวัดอุณหภูมิ เวลา 05.30 น.

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี
บัณฑิตตกต้างปริญญาตรี

1

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี

2

5. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

122

และออกแบบแฟชั่น
ปริญญาตรี
บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

รายงานตัว เวลา 07.20 น.

รายงานตัว เวลา 07.20 น.

เวลา 06.30 น.

ตัง้ ขบวนแถว เวลา 07.40 น.

ตัง้ ขบวนแถว เวลา 07.40 น.
หมายเหตุ
รอบเช้า ชุดที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
รอบเช้า ชุดที่ 2 ประกอบด้วย

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 (ชั้น 11 อาคาร 1)

1

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

หมายเหตุ
รอบเช้า ชุดที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

รอบเช้า ชุดที่ 2 ประกอบด้วย

114

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคาร สวท.มทร.ธัญบุรี
รอบเช้า ชุดที่ 1

121

การออกแบบ
ปริญญาตรี
บัณฑิตตกต้างปริญญาตรี

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๕
รอบเช้า ชุดที่ 1

เวลา 06.00 - 16.30 น.

1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

113
1

ณ ห้องประชุม D-Hall
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

569

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

4. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ

4. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ

ปริญญาโท

17

เวลา 06.00 - 17.00 น.

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

ปริญญาตรี

550

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตตกค้างปริญญาโท
บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี

2

รวม

2,681

รอบบ่าย
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รอบบ่าย

รอบบ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 4 และ 8 มีนาคม 2565
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

428

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

ปริญญาโท

20

เวลา 07.00 - 17.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

ปริญญาตรี

407

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชการพระนคร

บัณฑิตตกค้างปริญญาโท

-

บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี

1

2. คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จุดคัดกรอง

จุดคัดกรอง

ประตู 6 อยู่ฝงั่อาคารปฏิบ้ติการโรงแรม

แจ้งให้ทราบภายหลัง

บัณฑิต 1

236

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

จุดรายงานตัวและจุดตงั้ขบวนแถว

จุดรายงานตัวและจุตงั้ขบวนแถว

ดุษฎี 5

235

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ถนนพระรามที่ ๕

อาคาร สวท.มทร.ธัญบุรี

บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี

1

ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ชั้น 11 อาคาร 1

แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด

แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

อุณหภูมิ เวลา 08.00 น.

อุณหภูมิ เวลา 08.00 น.

รวม

6

664

รายงานตัว เวลา 09.30 น.

รวมทั้งสิ้น

6

3,345

ตัง้ ขบวนแถว เวลา 10.30 น.

รายงานตัว เวลา 09.30 น.
ตัง้ ขบวนแถว เวลา 10.30 น.
*

หมายเหตุ จานวนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตตกค้าง ประจาปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 3,345 คน และ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

