
 
ก ำหนดกำรพิธีเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
วันอำทิตย์ที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ และ วันอังคำรที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑  
ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธำนี 

............................................................... 
 

วันอำทิตย์ที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๑  ฝึกซ้อมใหญ่ 
ภำคเช้ำ   คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
๐๖.๐๐ น. รายงานตัว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   
๐๖.๒๕ น. เตรียมตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    
๐๖.๕๕ น. บัณฑิตเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
๐๗.๐๐ น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
๐๗.๔๐ น. บัณฑิตนั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อมเริ่มท าการฝึกซ้อม) 
๑๑.๓๐ น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
ภำคบ่ำย คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
๐๙.๓๐ น. รายงานตัว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   
๑๐.๓๐ น. เตรียมตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    
๑๑.๐๐ น. บัณฑิตเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
๑๑.๓๐ น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
๑๓.๐๐ น. บัณฑิตนั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อมเริ่มท าการฝึกซ้อม) 
๑๖.๓๐ น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
 

วันอังคำรที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ภำคเช้ำ   คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
๐๖.๐๐ น. รายงานตัว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   
๐๖.๒๕ น. เตรียมตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
๐๖.๕๕ น. บัณฑิตเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
๐๗.๐๐ น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
๐๗.๔๐ น. บัณฑิตนั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อมเริ่มรับพระราชทานปริญญาบัตร) 
๑๑.๓๐ น. เสร็จสิ้นการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ภำคบ่ำย คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
๐๙.๓๐ น. รายงานตัว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี   
๑๐.๓๐ น. เตรียมตั้งขบวนแถว ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    
๑๑.๐๐ น. บัณฑิตเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
๑๑.๓๐ น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
๑๓.๐๐ น. บัณฑิตนั่งประจ าที่ (เตรียมพร้อมเริ่มรับพระราชทานปริญญาบัตร) 
๑๖.๓๐ น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
 

ณ มทร. ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 



หมำยเหตุ บัณฑิตแต่งกำยด้วยชุดรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ทั้งวันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับจริง 
 

 
ก ำหนดกำรพิธีซ้อมย่อยรบัพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ในวันที่  ๑๐ – ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  เชียงรำย 
............................................................... 

 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ , คณะวิศวกรรมศำสตร์  
 
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนพร้อมช าระค่าใช้จ่าย 
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชยีงราย กล่าวต้อนรับบัณฑิต 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ดูวีดิทัศน์พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอ านวยการ   
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย 
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. สาธิตวิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร (แยกตามฐานย่อย) 
๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแถวและเดินไปยัง     

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์,บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพิธีซ้อมย่อย              
   รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอ านวยการ  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
๑๖.๐๐ น.  เสร็จพิธีซ้อมย่อยฯ  
 
หมำยเหตุ :  ๑. บัณฑิตแต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำ หรือ ชุดสุภำพเรียบร้อย รองเท้ำที่ใช้สวมใส่วันรับจริง 

๒. หำกบัณฑิตแต่งกำยไม่เรียบร้อย เช่น สวมใส่กำงเกงยีนส์ , รองเท้ำแตะ จะไม่อนุญำต 
    บัณฑิตเข้ำร่วมพิธีซ้อมย่อยฯ 

  ๓. บัณฑิตที่ไม่ผ่ำนกำรฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ไม่อนุญำตให้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ มทร. ล้ำนนำ เชียงรำย 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรพิธีซ้อมย่อยรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรอ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  เชียงรำย 

............................................................... 
 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์, คณะวิศวกรรมศำสตร์  
 

วันเสำร์ที่  ๑๑ สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ หน้าตึกอ านวยการ 
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
 (๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
          (๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. - บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  
                                 ตั้งแถวและเดินไปยัง ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา เชียงราย 
๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์,บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  
                                 เข้ารว่มพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (เสมือนจริง) 
   - รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต 
๑๒.๐๐ น. - เสร็จสิ้นพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์,        

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
หมำยเหตุ  :   ๑. บัณฑิตแต่งกำยด้วยชุดครุยวิทยฐำนะ เสมือนรับจริงและบัณฑิตหญิงสวมถุงน่อง 
  ๒. บัณฑิตทุกท่ำนจะต้องตรงต่อเวลำ ตำมก ำหนดกำรที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
      เชียงรำย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ มทร. ล้ำนนำ เชียงรำย 



 
 
 
 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยพิธีซ้อมย่อยงำนรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  เชียงรำย 

........................................................ 
 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
๑. ค่าลงทะเบียนพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร    ๖๐๐ บาท    
๒. ค่าบ ารุงสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย     ๑๐๐ บาท  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)     ๗๐๐ บาท  
  
หมำยเหตุ  บัณฑิตทุกท่านช าระค่าใช้จ่ายพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   

     ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จุดลงทะเบียนบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   

ณ มทร. ล้ำนนำ เชียงรำย 


