
ก ำหนดกำรแนบท้ำยประกำศ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ 30 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

รับพระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันศกุร์ที่  24  มีนำคม  2560  (ช่วงเช้ำ) 
(เวลำ สถำนที่ เช่นเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่) 

ตำรำงกำรฝึกซ้อม 
คณะ บัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ 
บัณฑิต วัน/เวลำ/สถำนที ่

ฝึกซ้อมย่อยของคณะ 
วัน/เวลำ/สถำนที ่
ฝึกซ้อมย่อยรวม 

วัน/เวลำ/สถำนที ่
ฝึกซ้อมใหญ่  

1.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาตร ี

 435 
    10 

425 

วันพุธที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สถานที่ ณ หอ้งประชุมโชติเวช ชั้น ๔ 
อาคารเรือนปัญญา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
(ศูนย์โชติเวช) 

วันเสำร์ที่ 18 มีนำคม 
2560 
ณ อาคารมงคลอาภา  
ห้องประชุม ชั้น 3 
คณะบริหารธุรกิจ 
(ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 
7.00 น. รายงานตัว 
8.00 น. ตั้งขบวนแถว 
8.30 น. เคลื่อนขบวนสู่ 
          หอ้งประชุม ชั้น 3 
9.00 น. นั่งประจ าที่ 
          เตรียมพร้อม 
          เร่ิมท าการ      
          ฝึกซ้อม 
12.00 น. เสร็จสิ้น 
            การฝึกซ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอำทิตย์ที่ 19 มีนำคม 
2560 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ต.คลองหก อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี
6.00 น. รายงานตัว และ 
           ตั้งขบวนแถว 
           ณ คณะวิศวกรรม 
           ศาสตร์     
6.30 น. ตั้งขบวนแถว และ 
           เคลื่อนขบวนมารอ  
           ณ ประติมากรรม 
           ดอกบวั 
7.00 น. ผู้บริหารน าขบวน 
          แถวเข้าสู่หอประชุม 
          มหาวิทยาลัย 
          เทคโนโลยีราชมงคล 
          ธญับุร ี
7.40 น. นั่งประจ าที่ 
           เตรียมพร้อม 
           เร่ิมท าการฝึกซ้อม 
11.30 น. เสร็จสิ้นการ   
            ฝึกซ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาตร ี

 392 
  37 
355 

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. 
สถานที่ ณ หอ้งประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ 
อาคารกิจการนักศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ) 

3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาตร ี

 190 
  13 
177 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สถานที่  คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
(ศูนย์เทเวศร์) 

4.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  ปริญญาตร ี

 227 
 

227 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที่ ณ หอประชุม D-Hall 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) 

5.คณะศิลปศาสตร์ 
   
  ปริญญาตร ี

ดุษฎี 1 
บัณฑิต 1 

209 
 

209 

วันพฤหัสบดีที ่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที่ ณ หอ้งประชุมอาภากรเกยีรติวงศ์ 
ชั้น ๖ อาคาร ๙๐ ป ี
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 

6.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  และออกแบบแฟชั่น 
  ปริญญาตร ี

 118 
 

118 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 
สถานที่ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค 
กรุงเทพมหานคร 

7.คณะสถาปัตยกรรม  
  ศาสตร์ 
  ปริญญาตร ี

 86 
 

86 

วันพุธที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที่ ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓ ห้อง ๖๓๑-๖๓๒ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
(ศูนย์โชติเวช) 

8.คณะวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ี
  ปริญญาตร ี

ดุษฎี 2 54 
 

54 

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
สถานที่ ณ หอ้งประชุมราชพฤษภ์ิรม ชัน้ ๒ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(ศูนย์พระนครเหนือ) 

9.คณะบริหารธุรกิจ 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาตร ี

 1,225 
    44 
1,181 

 

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที่ ณ หอ้งประชุม มงคลอาภา ๑ ชั้น ๓  
อาคารมงคลอาภา  
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) 

รวม 4 2,936  
หมำยเหตุ   จ านวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 2,936 คน และบัณฑิตตกค้างเข้ารับ จ านวน 21 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 บัณฑิตกติติมศักดิ์ จ านวน  4  คน 


