
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เรื่อง ก าหนดการเก่ียวกับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 1
ประจ าปีการศึกษา 2562

12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 – 08.00 น. 
ตรวจ ATK ครั้งที่ 1
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม

เวลา 08.30 – 18.00 น. 
พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- บัณฑิตที่ เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร และเข้า
ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ทุกราย จะต้องได้รับการ
ตรวจ ATK จากทางมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
- ส าหรับบัณฑิตที่ ไม่เขา้รบั พระราชทานปริญญาบัตร 
แต่ประสงค์เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ให้เข้ารับการ
ตรวจ ATK ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 
อาคาร เรี ยนรวม หรือ  ตรวจด้ วยตนเองจาก
สถานพยาบาล หรือ สถานที่ที่ได้รับการรับรองจาก
สาธารณสุข โดยแสดงผลการตรวจ ATK ผ่าน App
หมอพร้อม เท่านั้น

13 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 – 10.45 น. 
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (ตามล าดับ)
ณ ลานบัว มทร.ล้านนา

- บัณฑิตต้องแสดงผลการตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่
- ลงทะเบียนถ่ายภาพหมู่บัณฑิตตั้งแต่เวลา 07.00 น.
- บัณฑิตตั้งแถวก่อนถ่ายภาพหมู่ ก่อนเวลา 30 นาที

14 สิงหาคม 2565 วันซ้อมใหญ ่ครั้งที่ 1
ณ หอประชุมมหวิทยาลัยเชยีงใหม่

บัณฑิตทุกคน แต่งกายสุภาพ สวมครุยวิทยฐานะ 
เหมือนวันซ้อมย่อยของคณะฯ เชียงใหม่

15 สิงหาคม 2565 วันซ้อมใหญ ่ครั้งที่ 2
และตรวจ ATK ครั้งท่ี 2
ณ หอประชุมมหวิทยาลัยเชยีงใหม่

บัณฑิตทุกคน แต่งกายเช่นเดียวกับ วันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

16 สิงหาคม 2565 วันพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร หรือมีผลตรวจ 
ATK เป็นบวก จะไม่ได้รับอนุญำต 
ให้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
ในคร้ังนี้ แต่สำมำรถย่ืนค ำร้องเพ่ือ
ขอเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตรไปในปีกำรศึกษำถัดไป
โดยอนุโลม

**บัณฑิตงดพบปะสังสรรค์ ในระหว่ำงกำรซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่รวม และพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019**

ก ำหนดกำรและรำยละเอียดของ
กำรซ้อมย่อยฯ ซ้อมใหญ่รวม
และพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร 
จะประกำศให้ทรำบที่  เว็บไซต์ 
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร :
https://graduation.rmutl.ac.th/

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที ่ฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนกัศึกษำ 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ โทร 053-92144 ต่อ 2602 
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ก ำหนดกำร 

พิธีซ้อมย่อยกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2565 เวลำ 07.00 – 18.00 น. 
ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

เวลำ รำยละเอียด 
07.00 – 08.00 น. คณะกรรมการด าเนินงาน และบัณฑิตทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK (ครั้งที่ 1)   

ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พร้อมแจกอาหารว่าง) 
09.00 – 09.30 น. เตรียมความพร้อม ในห้องพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร  

(เวลา 09.30 น. ปิดประตูทางเข้าหอประชุมฯและปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีซ้อมย่อย) 
09.30 – 09.45 น. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
09.45 – 10.15 น. ล าดับพิธีการบนเวที โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที)  

และรับชมตัวอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย นักศึกษาต้นแบบ  
10.15 – 11.15 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 1) 

และรับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
11.15 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มซ้อมย่อย (จ านวน 5 - 6 กลุ่ม) 
12.00 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (พร้อมทั้งเปลี่ยนหน้ากากอนามัย) 
12.45 – 13.00 น. บัณฑิตทุกท่านเข้าทดสอบระบบยืนยันตัวตน 

ณ ประตูทางเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13.00 – 14.00 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 2) 
14.00 – 14.15 น. รับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
14.15 – 15.15 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 3) 
15.15 – 15.30 น. รับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
15.30 – 16.30 น. พิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาพรวม ครั้งที่ 4) 
16.30 – 16.45 น. รับฟังข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการพิธีการ (บนเวที) 
16.45 – 17.00 น. นัดหมายพิธีการซ้อมในวันถัดไป 
17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนออกหลังเสร็จสิ้นการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พร้อมแจกของที่ระลึก) 
*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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หมำยเหตุ 
1) บัณฑิตทุกคนทีล่งทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ 

จัดให้เท่านั้น 
2) ส าหรับบัณฑิตที่ ไม่เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร แต่ประสงค์เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ให้เข้ารับการ

ตรวจ ATK ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม หรือ ตรวจด้วยตนเองจากสถานพยาบาล 
หรือ สถานที่ที่ได้รับการรับรองจากสาธารณสุข โดยแสดงผลการตรวจ ATK ผ่าน App หมอพร้อม เท่ำนั้น 

3) การเข้า – ออกห้องประชุม บัณฑิตจะต้องท าการลงทะเบียนเข้า – ออกทุกครั้ง 
4) การแต่งกายบัณฑิตชุดสุภาพ สวมครุยวิทยฐานะและสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

และส่วมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
5) ขอความร่วมมือบัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยสีขาว โดยให้บัณฑิตจัดเตรียมมาด้วยตนเอง 
6) ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน งดพบปะสังสรรค์ในห้วงระหว่างการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  


