
 

 

ก ำหนดกำรซ้อมย่อยพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันที่ 12 สิงหำคม 2565  ณ อำคำรอเนกประสงค์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

วันศุกร์ที่ 12 ส.ค. 2565 - ซ้อมย่อย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
 

06.00 – 08.00 น. 
  
 
 
 

 
 

08.00 – 08.30 น. 
 
 
 
 
 

08.30 – 09.00 น. 
09.00 – 09.15 น. 
09.15 – 09.25 น. 
09.25 – 09.30 น. 
09.30 – 10.30 น. 
10.30 – 12.00 น. 

 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 16.30 น. 

16.30 น. 

- บัณฑิตพร้อมกัน บริเวณอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ  (บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันรับจริง)  
การตรวจ ATK (ครั้งที่ 1) (คลิกท่ีนี่เพื่อดาวโหลดรายชื่อพร้อมล าดับการตรวจ ATK)  
เฉพาะบัณฑิตที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร                                             

 - เข้ำรับกำรตรวจ ATK เพื่อบันทึกเข้ำระบบหมอพร้อม (ให้เตรียมบัตรประชาชนมาทุกคน) 
 ส าหรับบัณฑิตที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับแต่จะเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ 
- ให้บัณฑิตตรวจ ATK ด้วยตนเองพร้อมถ่ำยผลกำรตรวจว่ำไม่มีเชื้อโควิด – 19 แนบบัตรประชำชนและน ำมำแสดงในช่วง

ลงทะเบียน 
- บัณฑิตรำยงำนตัวและลงทะเบียน รับคู่มือกำรฝึกซ้อม สูจิบัตรมหำวิทยำลัยฯ วำรสำรบัณฑิต พร้อมแสดงหลักฐำนกำรโอน

เงินค่ำสมำชิกสมำคมศิษย์เก่ำแม่วัง 
- ถ่ำยรูปหมู่ตำมล ำดับคณะ ณ บริเวณอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ      
  1) เวลา 08.00 – 08.10 น. คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
  2) เวลา 08.10 – 08.20 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
  3) เวลา 08.20 – 08.30 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
     (บัณฑิตที่ไม่มาตามเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การถ่ายรูปหมู่)  

- ช ำระเงินค่ำรูปหมู่บัณฑิต ขนำด 12 x 24 น้ิว รำคำ 1,300 บำท 
- บัณฑิตถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย 
- บัณฑิตตั้งแถวตำมล ำดับท่ีน่ังบริเวณถนนหน้ำศำลำพระพุทธ เพื่อเดินเข้ำห้องประชุม 
- ผู้ช่วยอธิกำรบดี ล ำปำง กล่ำวต้อนรับและแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
- นำยกสมำคมศิษย์เก่ำแม่วัง กล่ำวแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
- รับฟังกำรชี้แจงขั้นตอนและวิธีกำรฝึกซ้อม ณ อำคำรอเนกประสงค์  
- ซ้อมย่อยเสมือนจริง ณ อำคำรอเนกประสงค์ (ห้ามบัณฑิตน าโทรศัพท์มือถือเข้าห้องฝึกซ้อมเด็ดขาด)  (กำรถวำยควำม
เคำรพ กำรเดิน และกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์ และกำรเชิญปริญญำบัตร ฯลฯ) 

- พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
- ซ้อมย่อยเสมือนจริง ณ อำคำรอเนกประสงค์ (ห้ามบัณฑิตน าโทรศัพท์มือถือเข้าห้องฝึกซ้อมเด็ดขาด) 
เสร็จสิ้นกำรฝึกซ้อมย่อยฯ  

ว ันเสาร์ที่ 13 ส.ค 2565 
 13.00 – 16.00 น. 

วันตรวจ ATK (ครั้งที่ 2) ก่อนวันซ้อมใหญ่รวม ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 2565  
05.00 – 12.00 น. 

วันซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัณฑิตแต่งกายสุภาพและ   สวมครุยวิทยฐานะ) 

วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 2565 
05.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

 
- วันซ้อมใหญ่รวม ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร)      
- วันตรวจ ATK (ครั้งที่ 3)  

วันอังคารที่ 16 ส.ค. 2565 
05.00 - 12.00 น. 

รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แต่งกายตามประกาศการแต่งกายของบัณฑิต) 

มีต่อหน้าที่ 2... 

https://drive.google.com/file/d/1bf9LTD8f_u5rMb1sG0S3CjygOxV2Oijo/view?usp=sharing


 

 

 

หมายเหตุ : 1. บัณฑิตที่มียศว่ำทีร่้อยตรีกรุณำน ำส ำเนำหนังสือค ำสัง่แต่งตั้งจำกต้นสังกัดมำยืนยันกับกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมในวันฝึกซ้อม 

ด้วยสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นำงสำวธนพร  ยะสุทธิ โทร.090 3187 329 และ นำงสำวอภิรดี  เลีย้งประเสริฐ 

086 3104 456 หรือเพจงำนกิจกำรนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง และเพจแนะแนวกำรศึกษำ มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง 

  2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมภำยในห้องประชุมให้สวมหน้ำกำกอนำมัยสีขำวตลอดระยะเวลำที่ร่วมกิจกรรม   

  3. บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชปริญญาบัตรต้องเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อบันทึกในระบบหมอพร้อมก่อน

ลงทะเบียนและถ่ายภาพหมู่ (ให้บัณฑิตเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย)  
  4. บัณฑิตที่มีผลกำรตรวจ ATK เป็นบวกจะไม่อนุญำตให้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในครั้งนี้ แต่สำมำรถยื่นค ำร้องเพื่อ

ขอเลื่อน กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในปีกำรศึกษำถัดไปโดยอนุโลม 

  5. การสั่งจองภาพหมู่ บัณฑิตสำมำรถกรอกข้อมูลและรำยละเอียดที่อยู่กำรจัดส่งภำพพร้อมช ำระเงินค่ำถ่ำยภำพหมู่ ได้ที่คิว

อำร์โค้ดด้ำนล่ำงนี้  

 

 

 

 

 

 

  6. ช ำระเงินค่ำสมำชิกสมำคมศิษย์เก่ำแม่วัง จ ำนวน 300 บำท กรอกรำยละเอียดผ่ำนคิวอำร์โค้ด ด้ำนล่ำงนี้ พร้อมแสดง

หลักฐำนกำรโอนเงินท่ีจุดลงทะเบียน 

  


