(เอกสารแนบท้ายประกาศ)
กาหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจาปี การศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
พื้นที่ / คณะ

1. พืน้ ที่ศาลายา
-วิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืนรัตนโกสิ นทร์
*ระดับปริ ญญาเอก
*ระดับปริ ญญาโท
-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
*ระดับปริ ญญาเอก
*ระดับปริ ญญาโท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิต
กิตติมศักดิ์

วันฝึ กซ้ อมย่ อย
ณ พืน้ ที่ / คณะ
เวลา 07.30 – 16.30 น.

วันฝึ กซ้ อมรวม
วันฝึ กซ้ อมใหญ่
ณ หอประชุมบัวสวรรค์
และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิ งหาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิ งหาคม 2562
วันฝึ กซ้ อมรวม (ช่ วงเช้ า)

วันฝึ กซ้ อมใหญ่ (ช่ วงบ่าย)

วันศุกร์ที่ 2 สิ งหาคม 2562 1. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้ อมฯ
09.30 น. จุดรายงานตัว
17
1
วันศุกร์ที่ 2 สิ งหาคม 2562

1

30

2

189
251

วันศุกร์ที่ 2 สิ งหาคม 2562

209

วันศุกร์ที่ 2 สิ งหาคม 2562

524

วันศุกร์ที่ 2 สิ งหาคม 2562

419

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

159

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

-คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
-คณะบริ หารธุรกิ จ
2. พืน้ ที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
-คณะบริ หารธุรกิ จ
- คณะศิลปศาสตร์
3. วิทยาลัยเพาะช่ าง
-วิทยาลัยเพาะช่ าง
4. วิทยาเขตวังไกลกังวล
- คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
- คณะบริ หารธุรกิ จ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. บัณฑิต (ตกรุ่น)
ยอดประมาณการ
รวมทั้งสิ้น

บัณฑิต /
มหาบัณฑิต
และดุษฎี
บัณฑิต

1

วันเสาร์ ที่ 10 สิ งหาคม 2562

2

1

7

306
234

วันศุกร์ที่ 9 สิ งหาคม 2562

117

วันศุกร์ที่ 9 สิ งหาคม 2562

408
48
53

วันศุกร์ที่ 9 สิ งหาคม 2562

2,965

(กาหนดการฝึ กซ้ อมย่ อย
แต่ ละพืน้ ทีส่ ามารถ
สอบถามข้ อมูลจาก
คณะ / วิทยาลัยฯ
ตนเองสั งกัดอยู่)

วันศุกร์ที่ 9 สิ งหาคม 2562

ฝึ กซ้ อมย่ อยตามพืน้ ที่ที่
ตนเองสั งกัดอยู่

2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
3. คณะบริหารธุ รกิจ
ณ หอประชุ มบัวสวรรค์
มทร. รัตนโกสินทร์
6.00 น. บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ
แถวที่นงั่ โดยวิธีแสกน
QR CODE
6.30 น. รายงานตัวบริ เวณด้านล่าง
สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.30 น. เตรี ยมตั้งขบวนแถว
8.00 น. บัณฑิตเดินเข้าประจา
ที่นงั่ แถว
8.30 น. นัง่ ประจาที่

10.45 น.
11.00 น.
11.30 น.
12.10 น.
15.30 น.

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ธัญบุรี
เตรี ยมตั้งขบวนแถว
เคลื่อนขบวนแถวมารอบบริ เวณ
ประติมากรรมดอกบัว
ผูบ้ ริ หารนาขบวนแถว
เข้าสู่ หอประชุม
นัง่ ประจาที่
(เตรี ยมพร้อมเริ่ มทาการฝึ กซ้อม)
เสร็ จสิ้ น (โดยประมาณ)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิ งหาคม 2562
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ช่ วงบ่าย)
09.30 น. จุดรายงานตัว
(เตรี ยมพร้อมเริ่มทาการฝึ กซ้อม)
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
12.00 น.เสร็ จสิ้ นการฝึ กซ้อมรวม
มทร.ธัญบุรี
10.45 น. เตรี ยมตั้งขบวนแถว
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิ งหาคม 2562 11.00 น. เคลื่อนขบวนแถวมารอบบริ เวณ
วันฝึ กซ้ อมรวม (ช่ วงบ่าย)
ประติมากรรมดอกบัว
1. คณะบริหารธุ รกิจ
11.30 น. ผูบ้ ริ หารนาขบวนแถว
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าสู่ หอประชุม
3. คณะศิลปศาสตร์
12.10 น. นัง่ ประจาที่
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
(เตรี ยมพร้อมเริ่ มทาการ
5. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม ฯ
เข้ารับพระราชทานฯ)
6. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 15.30 น. เสร็ จสิ้ น (โดยประมาณ)
7. วิทยาลัยเพาะช่ าง
ณ หอประชุ มบัวสวรรค์
มทร. รัตนโกสินทร์
10.00 น. บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ
แถวที่นงั่ โดยวิธีแสกน
QR CODE
10.30 น. รายงานตัวบริ เวณด้านล่าง
สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.30 น. เตรี ยมตั้งขบวนแถว
12.20 น. บัณฑิตเดินเข้าประจา
ที่นงั่ แถว
13.00 น. นัง่ ประจาที่
(เตรี ยมพร้อมเริ่ ม
ทาการฝึ กซ้อม)
17.00 น.เสร็ จสิ้ นการฝึ กซ้อมรวม

กาหนดการวันฝึ กซ้ อมรวม ครั้งที่ 33 ประจาปี การศึกษา 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมบัวสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันฝึ กซ้ อมรวม (ช่ วงเช้ า) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ จานวน 18 ราย
ยอดรวมทีเ่ ข้ าฝึ กซ้ อมรวม (ช่ วงเช้ า)
2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จานวน 219 ราย
จานวน 1,442 ราย
3. คณะบริหารธุรกิจ
จานวน 1,190 ราย
ตั้งแต่แถวที่ 1 ซ้ าย – 27 ขวา
4. บัณฑิตตกรุ่นประมาณ
จานวน 15 ราย
เวลา 06.00 น. บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อแถวที่นงั่ ของตนเองบริ เวณด้านล่างสานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยวิธีการแสกน QR CODE
เวลา 06.30 น. รายงานตัวบริ เวณโถงด้านล่างสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เวลา 07.30 น. เตรี ยมตั้งขบวนแถวด้านหน้าสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เวลา 08.00 น. บัณฑิตเดินเข้าประจาที่นงั่ แถว ณ หอประชุมบัวสวรรค์
เวลา 08.30 น. นัง่ ประจาที่ (เตรี ยมพร้อมเริ่ มทาการฝึ กซ้อมรวมช่วงเช้า)
เวลา 12.00 น. เสร็ จสิ้นการฝึ กซ้อมรวมช่วงเช้า
วันฝึ กซ้ อมรวม (ช่ วงบ่ าย) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ
จานวน 161 ราย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 299 ราย
ยอดรวมทีเ่ ข้ าฝึ กซ้ อมรวม (ช่ วงบ่ าย)
3. คณะศิลปศาสตร์
จานวน 159 ราย
จานวน 1,523 ราย
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ
จานวน 209 ราย
ตั้งแต่แถวที่ 28 ซ้ าย – 56 ขวา ลาดับที่ 11
5. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม ฯ
จานวน 117 ราย
6. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
จานวน 234 ราย
7. วิทยาลัยเพาะช่ าง
จานวน 306 ราย
8. บัณฑิตตกรุ่นประมาณ
จานวน 38 ราย
เวลา 10.00 น. บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อแถวที่นงั่ ของตนเองบริ เวณด้านล่างสานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยวิธีการแสกน QR CODE
เวลา 10.30 น. รายงานตัวบริ เวณโถงด้านล่างสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เวลา 11.30 น. เตรี ยมตั้งขบวนแถวด้านหน้าสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เวลา 12.20 น. บัณฑิตเดินเข้าประจาที่นงั่ แถว ณ หอประชุมบัวสวรรค์
เวลา 13.00 น. นัง่ ประจาที่ (เตรี ยมพร้อมเริ่ มทาการฝึ กซ้อมรวมช่วงบ่าย)
เวลา 17.00 น. เสร็ จสิ้นการฝึ กซ้อมรวมช่วงบ่าย
เสร็จสิ้นขั้นตอนการฝึ กซ้ อมรวม
.....................................

กาหนดการวันฝึ กซ้ อมใหญ่
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิ งหาคม 2562 (ช่ วงบ่ าย)
และกาหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิ งหาคม 2562 (ช่ วงบ่ าย)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา 09.30 น.
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

10.45
11.00
11.30
12.10

น.
น.
น.
น.

เวลา 15.30 น.

รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
(บัณฑิตต้องนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวเอง)
เตรี ยมตั้งขบวนแถว
เคลื่อนขบวนแถวมารอบบริ เวณประติมากรรมดอกบัว
ผูบ้ ริ หารนาขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม
นัง่ ประจาที่ (เตรี ยมพร้อมเริ่ มทาการฝึ กซ้อม เริ่ มเข้ารับพระราชทานฯ)
เสร็ จสิ้ น (โดยประมาณ)

เสร็จสิ้นการเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
...............................................
หมายเหตุ : 1. กาหนดการฝึ กซ้อมย่อยแต่ละพื้นที่ กาหนดการฝี กซ้อมรวม กาหนดการฝึ กซ้อมใหญ่
และกาหนดการพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร และรายละเอียดต่าง ๆ ที่บณ
ั ฑิตควรทราบ
จะด าเนิ น การจัด ส่ งให้ต ามที่ อยู่ใ นคาร้ อ งเอกสารที่ บัณฑิ ตกรอกไว้ใ นขึ้ น ทะเบี ย น
หากบัณฑิตท่านใดไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง
คณะ / วิทยาลัยสังกัดที่ตนเองสาเร็ จ หรื อสามารถเข้าไปหน้าเวบไซต์ www.rmutr.ac.th /
grade.rmutr.ac.th และ reg.rmutr.ac.th
2. หากบัณฑิ ตท่า นใดต้องการทราบรายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ งานพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สานักส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 หมายโทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2305 (วารุ ณี)
ในวันและเวลาราชการ

