ประกาศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559

กําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วันศุกรที่ 9 กันยายน 2559 (ชวงเชา)
พื้นที่ / คณะ
1. พื้นที่ศาลายา
-วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนรัตนโกสินทร
*ระดับปริญญาเอก
*ระดับปริญญาโท
-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
*ระดับปริญญาเอก
*ระดับปริญญาโท
- คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ
-คณะบริหารธุรกิจ
2. พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
-คณะบริหารธุรกิจ
*ระดับปริญญาโท
*ระดับปริญญาตรี
- คณะศิลปศาสตร
3. วิทยาลัยเพาะชาง
-วิทยาลัยเพาะชาง
4. วิทยาเขตวังไกลกังวล
- คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเที่ยว
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร
5. บัณฑิต (ตกรุน )
ยอดประมาณการ

รวมทั้งสิ้น

บัณฑิต
กิตติมศักดิ์

บัณฑิต /
มหาบัณฑิต
และดุษฎี
บัณฑิต

7
1
4
2
1

21
19
243
110
310

27
423
131
2

9

299

วันฝกซอมยอย
ณ พื้นที่ / คณะ
เวลา 07.30 – 16.30 น.

วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6.00 น. บัณฑิตตรวจสอบ
รายชื่อแถวที่นั่ง
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559 7.00 น. รายงานตัวบริเวณ
ดานในตัวอาคาร
CHANCHAI
ACADIUM
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559
8.00 น. เตรียมตั้งขบวนแถว
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559
8.30 น. บัณฑิตเดินเขาประจําที่
นั่งตามแถว
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559
9.00 น. นั่งประจําที่
(เตรียมพรอม
วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2559
เริ่มทําการฝกซอม)
12.00 น. เสร็จสิ้นการ
ฝกซอม (ชวงเชา)
วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2559 13.30 น. ทําการฝกซอม
(ชวงบาย)
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559 17.00 น. เสร็จสิ้น
การฝกซอม

145

วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559

105

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

414
46
35

วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2559

2,336

วันฝกซอมรวม
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2559

ฝกซอมยอยตามพื้นที่ที่
ตนเองสังกัดอยู

วันฝกซอมใหญ
และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

วันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2559

วันฝกซอมใหญ (ชวงเชา)
06.00 น. จุดรายงานตัว
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
มทร.ธัญบุรี
06.20 น. เตรียมตั้งขบวนแถว
06.40 น. เคลื่อนขบวนแถว
มารอบบริเวณ
ประติมากรรมดอกบัว
07.00 น. ผูบริหารนําขบวนแถว
เขาสูหอประชุม
07.40 น. นั่งประจําที่
(เตรียมพรอมเริ่มทําการ
ฝกซอม)
11.30 น. เสร็จสิ้น (โดยประมาณ)

วันศุกรที่ 9 กันยายน 2559

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ชวงเชา)
06.00 น. จุดรายงานตัว
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
มทร.ธัญบุรี
06.20 น. เตรียมตั้งขบวนแถว
06.40 น. เคลื่อนขบวนแถว
มารอบบริเวณ
ประติมากรรมดอกบัว
07.00 น. ผูบริหารนําขบวนแถว
เขาสูหอประชุม
07.40 น. นั่งประจําที่
(เตรียมพรอมเริ่มทําการ
เขารับพระราชทานฯ)
11.30 น. เสร็จสิ้น (โดยประมาณ)

กําหนดการวันฝกซอมรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
ณ อาคาร CHANCHAI ACADIUM มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เวลา 06.00 น.
เวลา 07.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

08.30 น.
09.00 น.
09.20 น.
10.30 น.

เวลา 10.40 น.
เวลา 10.50 น.
เวลา 11.00 น.
เวลา 12.00 น.

เวลา 13.30 น.
เวลา 17.00 น.

บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อแถวที่นั่ง ณ บอรดบริเวณดานหนาอาคาร CHANCHAI ACADIUM
และลงทะเบียนบริเวณดานในประตูทางเขาอาคาร CHANCHAI ACADIUM
บัณฑิตรายงานตัว ณ บริเวณดานในตัวอาคาร CHANCHAI ACADIUM
เตรียมตั้งขบวนแถวโดยตัง้ แถวบริเวณดานนอกตัวอาคาร CHANCHAI ACADIUM
โดยเริ่มจากแถวที่ 1 ซาย และ แถวที่ 1 ขวา ตามลําดับ
บัณฑิตเดินเขาประจําที่นั่งตามแถว
บัณฑิตเขานั่งประจําที่ (เตรียมพรอมเริ่มทําการฝกซอม)
เริ่มทําการฝกซอม รอบที่ 1
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
กลาวแสดงความยินดีกับบัณฑิต
นายกสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
กลาวแสดงความยินดีกับบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
กลาวแสดงความยินดีกับบัณฑิต
เริ่มการฝกซอม รอบที่ 2
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- บัณฑิตนั่งรับประทานอาหารในตัวอาคาร CHANCHAI ACADIUM
- ผูบริหาร คณาจารยทุกทาน และเจาหนาที่ เชิญรับประทานอาหารบริเวณดานขาง
ในตัวอาคาร CHANCHAI ACADIUM
บัณฑิตเขานั่งประจําที่ และเริ่มทําการฝกซอม
เสร็จสิ้นการฝกซอม

ขั้นตอนพิธีการวันพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
........................................................

กําหนดการวันฝกซอมใหญ ในวันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2559 (ชวงเชา)
และกําหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกรที่ 9 กันยายน 2559 (ชวงเชา)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
06.00
06.20
06.40
07.00
07.40

น.
น.
น.
น.
น.

11.30 น.

จุดรายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี
เตรียมตั้งขบวนแถว
เคลื่อนขบวนแถวมารอบบริเวณประติมากรรมดอกบัว
ผูบริหารนําขบวนแถวเขาสูหอประชุม
นั่งประจําที่
(เตรียมพรอมเริ่มทําการเขารับพระราชทานฯ)
เสร็จสิ้น (โดยประมาณ)

