
 

ประกาศสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
                      ฉบับแกไขครั้งที่ 1 ประกาศ ณ  วนัท่ี  15 ส.ค. 57 

(ฉบับราง) 
กําหนดการงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 

ครั้งท่ี  28   ประจาํปการศึกษา  2556  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร   
วันจันทรท่ี  15  ธันวาคม  2557   (ชวงบาย) 

 

 
พื้นท่ี / คณะ 

 
บัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ 

  บัณฑิต /  
มหาบัณฑิต
และดุษฎี
บัณฑิต 

วันฝกซอมยอย 
ณ  พ้ืนที ่/ คณะ 

เวลา  07.30 – 16.30 น. 

วันฝกซอมรวม 
ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

วันฝกซอมใหญ   
และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

1.  พ้ืนท่ีศาลายา    
-วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม  
  อยางย่ังยืนรัตนโกสินทร 
  *ระดับปริญญาเอก 
  *ระดับปริญญาโท 
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วันพุธที่  3  ธนัวาคม  2557 

-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
  *ระดับปริญญาเอก 

  
2 

วันเสารที่ 6 ธันวาคม 2557 

-คณะวิศวกรรมศาสตร  168 วันพุธที่  3  ธนัวาคม  2557 

-คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
และการออกแบบ 

 113 วันพุธที่  3  ธนัวาคม  2557 

-คณะบริหารธุรกิจ  266 วันพุธที่  3  ธนัวาคม  2557 

2.  พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ    

-คณะบริหารธุรกิจ 
  *ระดับปริญญาโท 
  *ระดับปริญญาตรี 
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วันเสารที่ 6 ธันวาคม 2557 

- คณะศิลปศาสตร  141 วันเสารที่ 6 ธันวาคม 2557 
3.  วิทยาลัยเพาะชาง    

-วิทยาลัยเพาะชาง 1 377 วันพุธที่  3  ธนัวาคม  2557 

4.  วิทยาเขตวังไกลกังวล    
- คณะอุตสาหกรรม                 
  และเทคโนโลยี 

 190 วันเสารที่ 6 ธันวาคม 2557 

 
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม      
และการทองเที่ยว 

 96 วันเสารที่ 6 ธันวาคม 2557 

 
- คณะบริหารธุรกิจ  440 วันอาทิตยที่ 7 ธนัวาคม 2557 

- คณะวิศวกรรมศาสตร  33 วันอาทิตยท่ี 7 ธนัวาคม 2557 

5.  บัณฑิต (ตกรุน)                       
ยอดประมาณการ 

 30 ฝกซอมยอยตามพ้ืนท่ีที่
ตนเองสังกัดอยู 

 
วันจันทรท่ี  8  ธันวาคม  2557 
ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
6.00 น.   บัณฑิตตรวจสอบ  
               รายชื่อแถวที่น่ัง 
7.00  น.  รายงานตัวบริเวณ          

ดานใน ตัวอาคาร            
CHANCHAI  
ACADIUM 

8.00 น.  เตรียมต้ังขบวนแถว 
8.30 น.  บัณฑิตเดินเขาประจําท่ี   
              น่ังตามแถว   
9.00 น.  น่ังประจําที่ 
               (เตรียมพรอม 
               เร่ิมทําการฝกซอม) 
12.00 น. เสร็จสิ้นการ  
               ฝกซอม (ชวงเชา) 
13.30 น. ทําการฝกซอม  
               (ชวงบาย) 
17.00 น. เสร็จสิ้น 
               การฝกซอม 

 
วันพุธท่ี  10  ธันวาคม  2557  
วันฝกซอมใหญ (ชวงบาย) 
09.00  น.   จุดรายงานตัว                       

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
                  มทร.ธัญบุรี 
10.45 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
11.00 น.    เดินเขาบริเวณ 
                  ดานหนาหอประชุม 
11.20 น.     ผูบริหารนําขบวนแถว          
                  เขาสูหอประชุม 
12.00 น.    นั่งประจําท่ี     
                  (เร่ิมทําการฝกซอม)  
16.30 น.    เสร็จส้ิน 
 
วันจันทรที่  15  ธันวาคม  2557  
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ชวงบาย) 
09.00  น.   จุดรายงานตัว                       

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
                  มทร.ธัญบุรี 
10.45 น.    เตรียมต้ังขบวนแถว 
11.00 น.    เดินเขาบริเวณ 
                  ดานหนาหอประชุม 
11.20 น.    ผูบริหารนําขบวนแถว            
                  เขาสูหอประชุม 
12.00 น.    นั่งประจําท่ี     
                  (เตรียมพรอมการเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตร)  

รวมทั้งสิ้น 1 2,296    
 

 



 

 

 

กําหนดการวันฝกซอมรวม  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ประจําปการศึกษา 2556  ในวันจันทรที่  8  ธันวาคม  2557 

ณ  อาคาร CHANCHAI  ACADIUM  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
เวลา  06.00  น.  บัณฑิตตรวจสอบรายช่ือแถวที่น่ัง  ณ  บอรดบริเวณดานหนาอาคาร CHANCHAI  ACADIUM 
   และลงทะเบียนบริเวณดานในประตูทางเขาอาคาร CHANCHAI  ACADIUM  
เวลา  07.00  น.  บัณฑิตรายงานตัว ณ  บรเิวณดานในตัวอาคาร  CHANCHAI  ACADIUM 
เวลา  08.00  น.   เตรียมต้ังขบวนแถวโดยตั้งแถวบริเวณดานนอกตัวอาคาร  CHANCHAI  ACADIUM                      

โดยเริ่มจากแถวท่ี  1  ซาย และ  แถวท่ี  1  ขวา  ตามลําดับ 
เวลา  08.30  น.   บัณฑิตเดินเขาประจําที่นั่งตามแถว   
เวลา  09.00  น.   บัณฑิตเขานั่งประจําที่ (เตรียมพรอมเริ่มทาํการฝกซอม) 
เวลา  09.20 น.  เริ่มทําการฝกซอม  รอบท่ี  1 
เวลา  10.30  น.  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร   

กลาวแสดงความยินดกีับบัณฑิต 
เวลา  10.40  น.   นายกสมาคมศิษยเกา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
  กลาวแสดงความยินดกีับบัณฑิต 
เวลา  10.50  น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร   

กลาวแสดงความยินดกีับบัณฑิต 
เวลา  11.00  น.  เริ่มการฝกซอม  รอบที่  2 
เวลา  12.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
   -  บัณฑิตนั่งรบัประทานอาหารในตัวอาคาร  CHANCHAI  ACADIUM 

-  ผูบริหาร  คณาจารยทุกทาน  และเจาหนาที่  เชิญรับประทานอาหารบรเิวณดานขาง 
   ในตัวอาคาร  CHANCHAI  ACADIUM 

เวลา  13.30  น.  บัณฑิตเขานั่งประจําที่  และเริ่มทําการฝกซอม   
เวลา  17.00  น.    เสร็จส้ินการฝกซอม 
   
 

ข้ันตอนพิธีการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
........................................................ 

 

 
 
 



 
 

กําหนดการวันฝกซอมใหญ  ในวันพุธที่  10  ธันวาคม  2557  (ชวงบาย) 
และกําหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันจันทรที่  15  ธันวาคม  2557 (ชวงบาย) 

ณ  หอประชมุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  
  

เวลา  08.00  น.    บัณฑิตตรวจสอบรายช่ือแถวที่น่ัง  ณ  บอรดบริเวณจุดรับลงทะเบยีน 
เวลา  09.00  น.  รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธญับุร ี
เวลา  10.45 น.   เตรยีมต้ังขบวนแถว 
เวลา  11.00 น.   เดินเขาบริเวณดานหนาหอประชุม 
เวลา  11.20 น.    ผูบริหารนําขบวนแถวเขาสูหอประชุม 
เวลา  12.00 น.    นั่งประจําท่ี     
                  (เริ่มทําการฝกซอมและรับพระราชทานปริญญาบัตร)  
เวลา  16.30 น.     เสร็จส้ิน 
 

 

 


