
  กําหนดการฝกึซ้อมเพื่อเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจําปีการศึกษา 2558  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

   

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมย่อย ณ คณะต้นสังกัด  วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560   จํานวน 3,168 ราย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  (เช้า) วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม และวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  

 
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 (เช้า) 
 ให้บัณฑิตรายงานตัวที่คณะตน้สังกัดเวลา 
07.00 น. 
พร้อมที่หอประชุมเวลา 08.30 น. 
(เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ) 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     438  ราย 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์   357 ราย 
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย          59 ราย 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          149 ราย 
- คณะศิลปศาสตร์                      352 ราย 
รวมบัณฑิตทั้งสิน้ 1,355 ราย 
 
 

ช่วงเช้า                                   เวลา 8.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียนที่คณะ  

1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    438 ราย จุดรายงานตวั คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฝึกซ้อมห้องสตูดิโอ 1 และโรงภาพยนต์ ชั้น 2   

                      เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

     www.mct.rmutt.ac.th  

ช่วงบ่าย    วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  (บ่าย) วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์   1,023 ราย จุดรายงานตวั คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เวลา 07.00 – 11.30 น.  

                                   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

                                   www.en.rmutt.ac.th  

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์    357 ราย จุดรายงานตวั คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  

                                   เวลา 07.00 น. รายงานตัว ณ อาคาร4 (พวงชมพู) ชั้นล่าง  

                                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

     www.het.rmutt.ac.th  

3. คณะบรหิารธุรกิจ  1,350 ราย จุดรายงานตวั คณะบริหารธุรกจิ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560  

                                   เวลา 07.00 – 11.30 น.  

                                   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

     www.bus.rmutt.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการฝกึซ้อมเพื่อเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจําปีการศึกษา 2558  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมย่อย ณ คณะต้นสังกัด 
 วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุม มทร.

ธัญบุร ี

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560   จํานวน 560 ราย วันพฤหัสบดทีี่ 16 มีนาคม 2560  (เช้า) วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 (บา่ย) 
 ให้บัณฑิตรายงานตัวที่คณะตน้สังกัดเวลา 
11.00 น. 
พร้อมที่หอประชุมเวลา 13.00 น. 
(เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     316 ราย 
- คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม           371 ราย 
- คณะศิลปกรรมศาสตร ์                259 ราย 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร             337 ราย 
รวมบัณฑิตทั้งสิน้  1,283   ราย 

ช่วงเช้า                                    เวลา 07.30 – 16.00 น.  

1.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย         59 ราย จุดรายงานตวั วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

                                  (ตึก สวพ.เกา่) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต ชั้น3  

                                   ห้อง 133-134 และ 136  

     www.tmc.rmutt.ac.th  

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  149 ราย จุดรายงานตวั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  

                                   เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ ห้องประชุม AR203   

                                   อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

     www.arch.rmutt.ac.th  

ช่วงบ่าย    วันพฤหัสบดทีี่ 16 มีนาคม 2560  (บ่าย) วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  

1. คณะศิลปศาสตร์  352 ราย จุดรายงานตวั คณะศิลปศาสตร์ เวลา 8.00 – 8.30 น.  

                                   รายงานตัว ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  

                                   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

     www.larts.rmutt.ac.th  



  กําหนดการฝกึซ้อมเพื่อเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจําปีการศึกษา 2558  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

   

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมย่อย ณ คณะต้นสังกัด  วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560   จํานวน  687 ราย วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  (บ่าย) วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (บ่าย) 
 ให้บัณฑิตรายงานตัวที่คณะตน้สังกัดเวลา 
11.00 น. 
พร้อมที่หอประชุมเวลา 13.00 น. 
(เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) 
- คณะบริหารธรุกจิ   1,350  ราย 
รวมบัณฑิตทั้งสิน้  1,350   ราย 

ช่วงบ่าย     เวลา 07.30 – 17.45 น.  

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  316 ราย จุดรายงานตวั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     www.sci.rmutt.ac.th  

2. คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  371 ราย จุดรายงานตวั คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  

     เวลา 08.00 – 16.30 น. รายงานตัว ณ ลานโถงชั้น 1  

     อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

     www.teched.rmutt.ac.th  

วันพฤหัสบดทีี่ 23 มีนาคม 2560 จํานวน 596 ราย วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560  (บ่าย) วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (บ่าย) 
 ให้บัณฑิตรายงานตัวที่คณะตน้สังกัดเวลา 
12.00 น. 
พร้อมที่หอประชุมเวลา 12.30 น. 
(เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์  1,023  ราย 
รวมบัณฑิตทั้งสิน้  1,023   ราย 

ช่วงบ่าย     เวลา 07.00 – 17.00 น.  

1. คณะศิลปกรรมศาสตร ์  259 ราย จุดรายงานตวั คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ อาคาร 4 ชั้น 1  

     คณะศิลปกรรมศาสตร์  

     www.fa.rmutt.ac.th  

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  337 ราย จุดรายงานตวั คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  

     เวลา 08.00 น. รายงานตัว   

     ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  

     
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

     อาคารสํานักงานอธิการบดี  

     www.agr.rmutt.ac.th  

  


