
ที ่ศธ ๐๕๘๓.๐๑(๑๙)/๑๘๒๙            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
               ๑๒๘  ถนนห้วยแก้ว  ต าบลช้างเผือก 
               อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๓๐๐ 

          ๖  กันยายน   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เรียน   

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันจันทร์ที่                
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น 

เพ่ือให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขออนุญาตให้บัณฑิตนาย/นาง/นางสาว........................................ 
ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตาม
ก าหนดการ ดังนี้ 

๑. บัณฑิต เข้ ารั บการฝึกซ้อมย่ อย  ระหว่ างวันที่  ๕  – ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐                 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒. บัณฑิตเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

๓. บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิธสมบัติ) 
รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
งานพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษา  
โทร.  ๐ ๕๓๙ ๒๑๔๔๔  ต่อ ๑๔๐๑ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๙ ๒๑๔๔๔  ต่อ ๑๔๐๐             



ที ่ศธ ๐๕๘๓.๐๑(๑๙)/๑๘๓๐              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
        ๑๒๘  ถนนห้วยแก้ว  ต าบลชา้งเผือก 
        อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐ 

         ๖  กันยายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอแจ้งก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรส่วนกลาง (เชียงใหม่) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เรียน  บัณฑิตทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ก าหนดการซ้อมย่อยฯ ภายในคณะ 
๒.  ก าหนดการซ้อมย่อยรวม 
๓.  ก าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
๔.  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  และซ้อมใหญ่วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐              
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตส่วนกลาง (เชียงใหม่) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ทั้งนี้ ขอให้ท่านน าเอกสารยืนยันการกรอกข้อมูลตามระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่ บริเวณโรงอาหาร
กลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิธสมบัติ) 
รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
 
 
งานพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษา  
โทร.  ๐ ๕๓๙ ๒๑๔๔๔  ต่อ ๑๔๐๑ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๙ ๒๑๔๔๔  ต่อ ๑๔๐๐ 

                              



  
 
 

กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ก าหนดการภายในคณะ 
วันอาทิตยท์ี่ ๕ พฤศจกิายน 2560 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์    ณ  ห้องแกรนด์ภูค า โรงแรมเชียงใหม่ภูค า    

เวลา    07.00 น. ลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา 

11.๓0 – 12.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องแกรนด์ภูค า  
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 

 12.๓0 – 13.00 น. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต 

13.00 – 1๕.00 น. พิธีการ ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
(แบ่งกลุ่มซ้อมย่อย) 

15.00 – 17.30 น. พิธีการ ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
(ซ้อมภาพรวม)  

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

***************************************************** 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์    ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
 

เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปาง 
สวนแก้ว 

13.00 – 13.15 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และ
เปิดพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร 

 13.15 – 16.๔5 น. บัณฑิตซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 255๙ 

16.๔5 – 1๗.๐0 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวขอบคุณบัณฑิตและปิดพิธีซ้อมย่อยงาน
พระราชทานปริญญาบัตร 

 16.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตรับประทานอาหารว่าง 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

***************************************************** 



  
 
 

กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา อาคาร 1๕ 
ชั้น ๔ (เจ็ดยอด)    

เวลา  ๑๑.๓0 – ๑๒.30 น. ลงทะเบียนซ้อมย่อย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

๑๒.30 – ๑๓.๐0 น. เข้าห้องประชุม 

 ๑๓.๐0 – 1๓.๑๕ น. คณบดีกล่าวต้อนรับบัณฑิต 

๑๓.๑๕ – 1๓.๓0 น.   ชมวีดีทัศน์ “การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร”  

 1๓.๓0 – 1๓.๔๕ น. อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมสาธิต และอธิบายถึงข้ันตอนต่างๆในการเข้ารับพระราชทาน 
    ปริญญาบัตร 

 ๑๓.๔๕ – 1๕.๓0 น. บัณฑิตซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
    ซ้อมกลุ่มย่อยในส่วนที่ผิดพลาด 
    ซ้อมกลุ่มใหญ่ 

 1๕.๓0 – ๑๗.๐๐ น. ซ้อมรวมกลุ่มใหญ่ และเสร็จพิธี 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

***************************************************** 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

บัณฑิตหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  และวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร    ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและชีวภาพ 
 

เวลา  0๙.30 – 1๐.00 น. บัณฑิตลงทะเบียนซ้อมย่อยฯ ช่วงเช้า ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ 
ชีวภาพ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ศาลาราชมงคล  

 11.00 – 12.00 น. บัณฑิตถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์ เพ่ือน และรุ่นน้อง ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
เกษตรและชีวภาพ 

 12.00 – 12.30 น. บัณฑิต คณาจารย์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

12.30 – 13.00 น.   บัณฑิตลงทะเบียนซ้อมย่อยฯ ช่วงบ่าย ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ 
ชีวภาพ 

13.00 – 1๓.๑๕ น. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการกล่าวต้อนรับและเปิดพิธีซ้อมย่อยงาน 
พระราชทานปริญญาบัตร 

 ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตรับชมวีดีทัศน์การรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 1๓.30 – 1๔.00 น. อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมสาธิต และอธิบายขั้นตอนต่างๆในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 1๔.00 – 1๕.00 น. บัณฑิตซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น.  บัณฑิตซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ต่อ) 

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. หัวหน้าหลักสูตรฯ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี เสร็จพิธี 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 ***************************************************** 



กองพฒันานกัศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 
 
 

ก าหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่วนกลาง(เชียงใหม่) 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน 2560 

 
 
๐7.00 – 07.45 น. บัณฑิตลงทะเบียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

08.30 – 08.50 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวแสดงความยินดีแกบ่ัณฑิต 

0๘.๕0 – 09.๑0 น. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านวิชาการและกิจการ
นักศึกษา  กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต  

09.๑0 – 09.30 น. นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต 

09.30 – 10.00 น. บรรยายขั้นตอนฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ
และอาจารย์ปรียานุช อนุสุเรนทร์ 

10.00 – 12.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงเช้า) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงบ่าย) 

15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ต่อ) 

 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 



ก าหนดการถ่ายภาพหมู่ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานบัว ศาลาราชมงคล รายงานตัวบริเวณโรงอาหารกลาง 

**หมายเหตุขอให้บณัฑิตทุกทา่นมาลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่ฯ ในเวลา 07.00 น.  พร้อมเขา้แถวเตรียมถ่ายภาพ ที่บริเวณโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พร้อมใบยนืยันการกรอกระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต) 

ล าดับ เร่ิมเวลา สาขาวิชา จ านวน 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1 07.40 น. เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์,เทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจภุัณฑ ์ 34 
2 07.45 น. เทคโนโลยีบัณฑิต เซรามิก, อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิก 16 
3 07.50 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ออกแบบสื่อสาร 79 
4 07.55 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตออกแบบอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีบัณฑิตออกแบบเครื่องเรือน 54 
5 08.00 น. ศิลปบัณฑิต ทัศนศลิป ์ 93 
6 08.05 น. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สิ่งทอและเคร่ืองประดับ,ออกแบบสิ่งทอ 59 
7 08.10 น. สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 53 
8 08.15 น. สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน  25 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
9 08.20 น. บัญชีบัณฑิต 4 ป ี 129 
10  08.25 น. บัญชีบัณฑิต เทียบโอน 86 
11 08.30 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการ 4 ปี 178 
12 08.35 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการ เทียบโอน 85 
13 08.40 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ 107 
14 08.45 น. ศิลปศาสตรบณัฑติ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 38 
15 08.50 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การตลาด  196 
16 08.55 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ (IBM) 41 
17 09.00 น. ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเท่ียวและการโรงแรม 107 
18 09.05 น. บริหารธรุกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 09.10 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล 119 
20 09.15 น. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล 59 
21 09.20 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร,วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 
22 09.25 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่ 15 
23 09.30 น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า 124 
24 09.35 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 61 
25 09.40 น. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 
26 09.45 น. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม 27 
27 09.50 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38 
28 09.55 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 72 
29 10.00 น. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมโยธา 31 
30 10.05 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 22 
31 10.10 น. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมอุตสาหการ 30 
32 10.15 น. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 74 
33 10.20 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 52 
34 10.25 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแม่พิมพ์ 50 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
35 10.30 น. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร , วิทยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมกระบวนการอาหาร 19 



กองพฒันานกัศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 
 
 
 

ก าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อมใหญ่  
ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศกึษา 2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 
 

 
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

ช่วงเช้า 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 

 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560  

ช่วงเช้า 

รายการตัวที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 06.00 น. 
พร้อมตั้งแถว  

ช่วงบ่าย 

- คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ช่วงบ่าย 

รายการตัวที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 0๙.00 น.
พร้อมตั้งแถว 

*หมายเหต ุวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุดรายงานตัวและเวลา  เหมือนวันซ้อมใหญ่ 
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