
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 32  ประจ าปีการศึกษา 2560 

---------------------------------------- 
 
 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่      
ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 27–
31 สิงหาคม 2561  ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-
นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและก าหนดเคร่ืองแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ไว้ดังนี้ 
 1. วันฝึกซ้อมย่อยของแต่ละคณะ 
  ดุษฎีบัณฑิตชาย ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง บัณฑิตชาย และบัณฑิตหญิง ต้องแต่ง   
ทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  (ห้ามสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์)  และต้องสวมรองเท้าที่จะใช้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เพื่อให้เกิดความเคยชิน   
 2. วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม ราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
  ข้อปฏิบัติ 

1) ผม ทรงสุภาพ สีด า ไม่โกรกหรือย้อมด้วยสีอื่น ดุษฎีบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และบัณฑิตชาย 
ต้องมองเห็นใบหู ไม่ยาวเกินท้ายทอย ดุษฎีบัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิง ต้องรวบ
ผมให้เรียบร้อย ไม่มีเคร่ืองประดับบนศีรษะ 

2) ใบหน้า บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิต
หญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดและแพรวพราวสะท้อนแสง   
ห้ามติดขนตาปลอม ห้ามสวม BigEyes ที่มีสีและลวดลาย ห้ามกรีด Eyeliners เปลือกตาไม่ทาสีเข้ม
หรือมีประกายแวววาว 

3) หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด 
4) แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา ก าไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ หรือเครื่องประดับทุกชนิด 

 
 การแต่งกายของบัณฑิต 
 ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
  1) แต่งกายชุดเคร่ืองแบบข้าราชการ  ปกติขาว 
  2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร  ต ารวจ  ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ถือกระบี่และถุงมือ 
  3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 ข. บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
  1) เสื้อราชปะแตนสีขาว 
  2) กางเกงขายาวสีขาว  แบบสากลทรงสุภาพ 
  3) มีแผงคอ  ตามแบบที่ก าหนดประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน  สูง 3.5 ซ.ม. 
                           ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง  
  4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
   



5) ถุงเท้าสีด า  ไม่มีลวดลาย 
  6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่ 
  7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 ค. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
   1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น  ไม่รัดรูป  และไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกโดย

ตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก  ปลายแขนปล่อยตรง  ไม่ผ่าปลายแขน   ติดกระดุมสีเงินลายดุน
นูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ  ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้
กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

   2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย 
   3) กระโปรงแบบสุภาพ  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ความยาวต่ ากว่าเข่า 3 นิ้ว  ชายเสมอกัน 
    หรือสีตามที่ส่วนราชการก าหนด 
    4) เข็มขัดหนังสีด า  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียวกับ 
     เข็มขัด  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปด าหนีบ) 
   5) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 
   6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน  2  นิ้ว)  
    ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
   7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
  ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
  1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง  ชายเสื้อตรง  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตลอด  ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง  แขนปล่อย

ธรรมดาแบบแขนเชิ้ต  เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง 
  2) กระโปรงแบบสุภาพ  สีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ความยาวต่ ากว่าเข่า 3 นิ้ว  ชายเสมอกัน 
  3) ถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย   
  4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) 
   ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
  5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 จ.    บัณฑิตหญิงมุสลิม  สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ  โดย 
  1) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  มีสายรัดข้อมือ 
  2) สวมกระโปรงสีกรมท่ายาว  ไม่มีลวดลาย 
    3) เข็มขัดหนังสีด า  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียวกับ 
     เข็มขัด  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปด าหนีบ) 
  4) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว 
  5) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 
  6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)  
   ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
  7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
  การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

ก. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
หรือพนักงานของรัฐ 

   1) แต่งกายชุดเคร่ืองแบบข้าราชการ  ปกติขาว 
   2) มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่รับราชการทหาร  ต ารวจ  ให้แต่งกายตามต้นสังกัด  
    ถือกระบี่และถุงมือ 
    3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
   



ข. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
    พนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐ 
    1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า  
   2) กางเกงขายาวสีกรมท่า  แบบสากลทรงสุภาพ   
   3) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่   
   4) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
  ค. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
   พนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐ 
   1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นขาว  ไม่ผูกเนคไท  สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า  
   2) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป ความยาวต่ ากว่าเข่า 3  นิ้ว   ชายเสมอกัน   
   3) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย   
   4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) 
    ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
   5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
  ง. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมีครรภ ์
   1) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก  ชายเสื้อตรง  ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน 
    สมควร ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอ 
    เสื้อ ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขน เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง สวมทับด้วย 
    สูทแบบปล่อยเอวสีกรมท่า 
   2) กระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่า  ไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ความยาวต่ ากว่าเข่า 3 นิ้ว  ชายเสมอกัน    
   3) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย  
   4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) 
    ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
   5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
  จ.    มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมุสลิม  สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ  โดย 
  1) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน 
   ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า 
  2) สวมกระโปรงสีกรมท่ายาว  ไม่มีลวดลาย ชายเสมอกัน 
    3) เข็มขัดหนังสีด า  หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียวกับ 
     เข็มขัด  ส าหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปด าหนีบ) 
  4) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว 
  5) สวมถุงน่องสีเนื้อ  ไม่มีลวดลาย 
  6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว  (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว) 
   ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
  7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ล าดับขั้นตอนในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิตทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา  และควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ      
ให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน  ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ 

ก. ขั้นตอนช่วงเช้า 
  06.00 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 

     06.20 น.   ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว 
     06.40 น.   มหาวิทยาลัยฯ  ที่รับก่อนล าดับแรกเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
         มหาวิทยาลัยฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
     07.00 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  น าขบวนแถวเข้าหอประชุมฯ 
     07.40 น.   นั่งประจ าที่  (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
     09.00 น.   เร่ิมการฝึกซ้อมใหญ่ / เร่ิมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
     11.30 น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 
 
 ข.   ขั้นตอนช่วงบ่าย  
  09.30 น. รายงานตัว ณ บริเวณที่ก าหนด 
  10.45 น.   ทุกมหาวิทยาลัยฯ  ตั้งขบวนแถว 
  11.00 น.   มหาวิทยาลัยฯ  ที่รับก่อนล าดับแรกเดินมารอบริเวณประติมากรรมดอกบัว 
          มหาวิทยาลัยฯ  ถัดมา  เดินต่อมาเป็นล าดับ 
   11.30 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  น าขบวนแถวเข้าหอประชุมฯ 
  12.10 น.   นั่งประจ าที่  (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน) 
  13.00 น.   เร่ิมการฝึกซ้อมใหญ่ / เร่ิมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  15.30 น.   เสร็จพิธี  (โดยประมาณ) 
 
 ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิต   ต้องปฏิบัติตามประกาศและก าหนดการแนบท้ายประกาศอย่าง
เคร่งครัด  ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อย   ณ  คณะ/วิทยาลัย ฝึกซ้อมย่อยรวม  ฝึกซ้อมใหญ่  
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น  จึงจะอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน   พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 (นายวิรชั  โหตระไวศยะ) 

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 
 
 
 



 ก าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 32 ประจ าปีการศึกษา 2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

   

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมย่อยของคณะ/วิทยาลัย 
 วันฝึกซ้อมย่อยรวม  

ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุร ี
วันจนัทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 จ านวน 689 ราย วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  (บ่าย) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561   

วันอาทติย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 (เช้า) 
 ให้บณัฑติรายงานตัวที่คณะตน้สังกัด 
     เวลา 07.00 น. 
พร้อมที่หอประชุม เวลา 08.30 น. 
(เริ่มฝึกซอ้มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป) 
- คณะศิลปศาสตร์      380 ราย 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์           306 ราย 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์          268 ราย 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     383 ราย 
รวมบณัฑิตทั้งสิ้น                        1,337 ราย 
 
 
 

รอบบ่าย                                   เวลา 08.00 น. - 08.30 น. รายงานตัว  
1. คณะศิลปศาสตร์    383 ราย จุดรายงานตัว คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ ์  

                      อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

     www.larts.rmutt.ac.th  
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์  306 ราย จุดรายงานตัว คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561  
     เวลา 07.00 – 17.00 น.  

     หอประชุมศิลปกรรมนิเทศ อาคาร 4 ชัน้ 1 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

     www.fa.rmutt.ac.th  

       
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561   จ านวน 665 ราย วันอาทติย์ที่ 26 สิงหาคม 2561  (บ่าย) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 วันอาทติย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 (บ่าย) 

 เฉพาะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
    ให้บัณฑติรายงานตัวที่คณะตน้สงักัด 
     เวลา 08.00 – 09.00 น. 
 คณะอืน่ ๆ 
    ให้บัณฑติรายงานตัวที่คณะตน้สงักัด 
     เวลา 11.00 น. 
พร้อมที่หอประชุม เวลา 13.00 น. 
(เริ่มฝึกซอ้มตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป) 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน            411 ราย 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร           371 ราย 
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย   92 ราย 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              128 ราย 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       399 ราย 
รวมบณัฑิตทั้งสิ้น                       2,738  ราย 

รอบบ่าย                                                                 เวลา 07.30 – 16.30 น.  
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  277 ราย จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ อาคาร 4 (พวงชมพู) ห้อง 4501   
                                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
     www.het.rmutt.ac.th  
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    388 ราย จุดรายงานตัว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันศุกรท์ี่ 17 สิงหาคม 2561  
                                   เวลา 08.00 – 16.30 น.    
     รายงานตัว ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์    
     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพ  
     รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                   www.teched.rmutt.ac.th  
      
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561   จ านวน 2,776 ราย วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  (บ่าย) วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 
รอบบ่าย     เวลา 07.00 – 08.30 น. รายงานตวั ลงทะบียน  

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์    971 ราย จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่โดมเอนกประสงค์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา 08.30 – 11.30 น. ซ้อมย่อย       

     ณ ภาควิชาของตนเอง 
     www.en.rmutt.ac.th  
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ก าหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 32 ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันฝึกซ้อมย่อยของคณะ/วิทยาลัย 
 วันฝึกซ้อมย่อยรวม  

ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุร ี
 

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561      วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  (บ่าย) วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 วันจนัทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (บ่าย)  
รอบบ่าย                                                                 เวลา 06.30 – 12.00 น. ณ หอประชมุราชมงคล    ให้บณัฑติรายงานตัวที่หอประชุม 
2. คณะบริหารธุรกิจ  1,353 ราย จุดรายงานตัว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       เวลา 12.00 น. 
                                   www.bus.rmutt.ac.th  พร้อมที่หอประชุม เวลา 13.00 น. 
                                     (เริ่มฝึกซอ้มตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     448 ราย จุดรายงานตัว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561  - คณะบริหารธุรกิจ   1,420  ราย 
     เวลา 08.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน  รวมบณัฑิตทั้งสิ้น    1,420   ราย  
     ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
     www.mct.rmutt.ac.th   
        
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 จ านวน 332 ราย วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  (เช้า) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 

 
 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 (บ่าย) 

 รอบเช้า     เวลา 07.00 – 17.00 น. 
 

  ให้บณัฑติรายงานตัวที่คณะตน้สังกัด 
 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  322 ราย จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคาร 70 ป ีเกษตรปทมุธาน ี        เวลา 12.30 น. 
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร  พร้อมที่หอประชุม เวลา 13.00 น. 
      มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)  (เริ่มฝึกซอ้มตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.30 น.) 

     www.agr.rmutt.ac.th  - คณะวิศวกรรมศาสตร์   1,028  ราย 
        รวมบณัฑิตทั้งสิ้น         1,028  ราย 
 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 จ านวน 223 ราย วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  (บ่าย) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561   

รอบบ่าย     เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย    
1. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย    89 ราย จุดรายงานตัว อาคารวิทยาลัยการแพทย์ มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)   

    แผนไทย คลองหก www.tmc.rmutt.ac.th   

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  134 ราย จุดรายงานตัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  
     เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง AR203   
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
     www.arch.rmutt.ac.th   
        วันศกุรท์ี่ 31 สิงหาคม 2561   จ านวน 345 ราย วันศกุรท์ี่ 24 สิงหาคม 2561  (บ่าย) วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561  
รอบบ่าย     เวลา 07.30 น. รายงานตวั  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  345 ราย จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ ์  
     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพ  
     รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
     www.sci.rmutt.ac.th  
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