
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน 

               ก าหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
               ครั้งที่  29  ประจ าปีการศึกษา  2557 

               ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
     
วัน / เดือน/ ปี กิจกรรม 

วันศุกร์ ที่ 26 ส.ค.2559 
07.00 – 08.00 น.  
08.00 – 10.45 น. 
    
 
 
 
 
 
 
10.45 – 11.00 น. 
  
 
11.00 – 12.00 น.  
 
 
12.00 – 14.00 น.  
14.00 – 17.30 น.  
 

 
-  บัณฑิตรายงานตัวและลงทะเบียน  ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์      
-  คณาจารย์และบัณฑิตถ่ายรูปร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบริหารทรัพยากร 

กลุ่มที่ 1  คณะวิศวกรรมศาสตร ์                จ านวน   126  คน 
กลุ่มที ่2  หลักสูตรการจัดการ       จ านวน    53  คน 
กลุ่มที ่3  หลักสูตรการตลาด       จ านวน    36  คน 
กลุ่มที ่4  หลักสูตรการบัญช ี       จ านวน    99  คน 
กลุ่มที ่5  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   จ านวน   13  คน 
กลุ่มที ่6  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จ านวน   72  คน 
กลุ่มที่ 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   จ านวน 147  คน 

-  บัณฑิตต้ังขบวนแถว แยกตามคณะ  ณ  บริเวณลานหน้าอาคารกองบริหารทรัพยากร 
-  ผู้บริหาร คณาจารย์ น าบัณฑิตเข้าสู่บริเวณพิธีงาน  ณ  อาคารอเนกประสงค ์เข้านั่งประจ าที ่
-  พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม ่
-  ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการพิธซี้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
-  เสร็จพิธ ี
 
-  รับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณช้ันล่างอาคารอเนกประสงค์ 
-  การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที่ 29  ณ อาคารอเนกประสงค์ 
 

วันพฤหัสบดี ที ่1 ก.ย.2559 
(ช่วงเช้า) 
-คณะวิทยาศาสตร์และ    
 เทคโนโลยีการเกษตร 
-คณะบริหารธุรกิจและ 
 ศิลปศาสตร์ 
 
 
 
วันพฤหัสบดี ที ่1 ก.ย.2559 
(ช่วงบ่าย) 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ซ้อมใหญ่  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
รายงานตัว และตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
06.00 น. รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
06.25 น. เตรียมตั้งขบวนแถว 
06.55 น. เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
07.00 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุม 
07.40 น. นั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อม เริ่มท าการฝึกซ้อม) 
11.30 น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
 
ซ้อมใหญ่  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
รายงานตัว และตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
09.30 น. รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
10.45 น. เตรียมตั้งขบวนแถว 
11.00 น. เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
11.20 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุม 
12.00 น. นั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อม เริ่มท าการฝึกซ้อม) 
16.30 น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
 



วันอังคาร ที่ 6 ก.ย.2559   
(ช่วงเช้า) 
-คณะวิทยาศาสตร์และ    
 เทคโนโลยีการเกษตร 
-คณะบริหารธุรกิจและ 
 ศิลปศาสตร์ 
 
 
 
วันอังคาร ที่ 6 ก.ย.2559   
(ช่วงบ่าย) 
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี
รายงานตัว และตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
06.00 น. รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
06.25 น. เตรียมตั้งขบวนแถว 
06.55 น. เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
07.00 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุม 
07.40 น. นั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อม) 
11.30 น. เสร็จสิ้นพิธี 
 
รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
รายงานตัว และตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
09.30 น. รายงานตัว ณ ที่ก าหนด 
10.45 น. เตรียมตั้งขบวนแถว 
11.00 น. เดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
11.20 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุม 
12.00 น. นั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อม ) 
16.30 น. เสร็จสิ้นพิธี 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน 
งานพระราชทานปริญญาบตัร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่   054-710259 ต่อ 7118   


