
   
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เร่ือง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

--------------------------------- 
 

  ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ท้ังรอบเช้าและรอบบ่าย 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติ และกำหนดเครื่องแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
และบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ไว้ดังนี้ 
  ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต 

     ๑) ผม สีดำเท่านั้น ไม่โกรก หรือย้อมด้วยสีอื่น  
        บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ตัดผมส้ันทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินท้ายทอย  

ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย และต้องมองเห็นใบห ู 
        บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ทำผมเปิดหน้า

ด้านซ้าย ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ และไม่ทำทรงผมท่ีมองเห็นหนังศีรษะชัดเจน (สามารถแสกผมได้ไม่เกิน ๒ นิ้ว) 
     ๒) ใบหน้า หากแต่งหน้าควรแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติ  ไม่ฉูดฉาดและพราวแพรว สะท้อนแสง 
         บัณฑิตชาย มหาบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา  
         บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตหญิง และดุษฎีบัณฑิตหญิง ห้ามติดขนตาปลอม ห้ามสวมคอนแทคเลนส์

ท่ีมีสี ลวดลาย และขนาดผิดธรรมชาติ ห้ามกรีด Eyeliners เปลือกตาไม่ทาสีเข้ม หรือทำให้มีประกายวาว 
หากต้องสวมแว่นตาต้องเป็นแว่นตาสีใส กรอบและขาแว่นสีดำ น้ำตาล เงิน ทอง เทา กรมท่า และไม่มีลวดลาย 
            ๓) หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด 

     ๔) เล็บมือ ส้ัน สะอาด มีสีธรรมชาติ 
     ๕) แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ หรือเครื่องประดับทุกชนิด 
     ๖) การรายงานตัวของบัณฑิต ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งในวันฝึกซ้อมย่อย  

วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
  /๗) บัณฑิตหญิง… 

 



๒ 
 

     ๗) บัณฑิตหญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ไม่เกิน ๖ เดือน และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์
ระบอุายุครรภ์ และสุขภาพของบัณฑิต มาแสดงเป็นหลักฐานในวันฝึกซ้อมย่อย ณ ศูนย์พื้นท่ี 
      ๘) การติดเข็มวิทยฐานะในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

        บัณฑิตท่ีเป็นข้าราชการ ให้ประดับเข็มวิทยฐานะท่ีกระเป๋าอกเส้ือหรือกึ่งกลางอกเส้ือด้านขวา 
                            บัณฑิตท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ ให้ประดับเข็มวิทยฐานะท่ีกระเป๋าอกเส้ือหรือกึ่งกลางอกเส้ือด้านซ้าย 
แทนการติดเข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

การแต่งกายของบัณฑิต 
   ๑. วันฝึกซ้อมย่อยของแต่ละคณะ 
       บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง มหาบัณฑิตชาย มหาบัณฑิตหญิง ดุษฎีบัณฑิตชาย และดุษฎีบัณฑิตหญิง 
ต้องแต่งทรงผมและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมเส้ือยืดกางเกงยีนส์) และต้องสวมรองเท้าท่ีจะใช้ในวันเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อให้เกิดความเคยชิน (หรือเป็นไปตามประกาศคณะ 

๒.  วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
แต่งกายดังนี้ 

    การแต่งกายของบัณฑิต  
    ก. บัณฑิตท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ     

                  ๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว 
                  ๒) บัณฑิตท่ีรับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด ถือกระบี่ ถุงมือ และจะต้อง

ตัดผมส้ันตามระเบียบกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
        ๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

    ข. บัณฑิตชายท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
        ๑) เส้ือราชปะแตนสีขาว กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ 
        ๒) หากสวมเส้ือด้านในต้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลาย        
        ๓) หากสวมกางเกงทับใน ต้องไม่มีสีฉูดฉาดหรือสีเข้ม และไม่มีลวดลาย 
        ๔) มีแผงคอตามแบบท่ีกำหนด ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ ซ.ม. 

ทับบนแผงคอท้ังสองข้าง 
        ๕) กระดุมเส้ือสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
        ๖) หากใส่เข็มขัดต้องเป็นเข็มหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)           
        ๗) ถุงเท้าสีดำ มีความยาวระดับข้อกลาง (ครึ่งแข้ง) ไม่มีลวดลาย 
        ๘) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ผูกเชือก ทรงสุภาพ ไม่สวมรองเท้าปลายแหลม 

ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็ก หรือโลหะติดอยู่ 
        ๙) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

/ค. บัณฑิตหญิง… 

 



๓ 
 

    ค. บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
        ๑) เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันเพียงศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ไม่มีสาบแขนและ

สาบหลัง ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูน 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเส้ือ ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้
สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
          ๒) สวมเส้ือกล้ามทับในสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร และไม่สวมเส้ือ
ช้ันในสีฉูดฉาด หรือสีเข้ม 
                             ๓) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเส้ือด้านซ้าย 
          ๔) กระโปรงทรงสุภาพ  สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน  
          ๕) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ) 

        ๖) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
        ๗) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย หรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูง 

เกิน ๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
        ๘) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

    ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
                  ๑) เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันเพียงศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ไม่มีสาบแขน 

และสาบหลัง ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลาย
ดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเส้ือ ตัวเส้ือยาวคลุมท้อง ชายเส้ือเสมอกัน เวลาสวมให้
ปล่อยชายเส้ือไว้นอกกระโปรง 
                            ๒) สวมเส้ือกล้ามทับในสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร และไม่สวมเส้ือ
ช้ันในสีฉูดฉาด หรือสีเข้ม 
                            ๓) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเส้ือด้านซ้าย 

       ๔) กระโปรงทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน 
       ๕) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
       ๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิ้ว) 

ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
       ๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

    จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย 
        ๑) สวมเส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมปลายแขน ไม่มีสาบหลัง ไม่หลวม

เกินไป ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญญักษณ์
มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเส้ือ ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเส้ือไว้
ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

/๒) สวมเส้ือกล้าม… 



๔ 
 

                             ๒) สวมเส้ือกล้ามทับในสีขาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร และไม่สวมเส้ือ
ช้ันในสีฉูดฉาด หรือสีเข้ม 
                             ๓) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเส้ือด้านซ้าย 

        ๔) กระโปรงยาวทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ชายเสมอกัน 
                             ๕) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ
เข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ) 
                             ๖) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว ใช้เข็มหมุดสีเงินกลัดด้านใน 

        ๗) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
        ๘) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูง 

เกิน ๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
        ๙) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

การแต่งกายของมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  
    ก. มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

หรือพนักงานของรัฐ 
        ๑) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว 
        ๒) มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีรับราชการทหาร ตำรวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด  

ถือกระบี่ ถุงมือ และจะต้องตัดผมส้ันตามระเบียบกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
        ๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

    ข. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ หรือพนักงานของรัฐ 

        ๑) เส้ือเช้ิตสีขาว ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย และกลัดเข็มกลัดตราสัญญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า 

        ๒) กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบสากลทรงสุภาพ 
        ๓) หากใส่เข็มขัดต้องเป็นเข็มหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)           
        ๔) ถุงเท้าสีดำ มีความยาวระดับข้อกลาง (ครึ่งแข้ง) ไม่มีลวดลาย 
        ๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ผูกเชือก ทรงสุภาพ ไม่สวมรองเท้าปลายแหลม 

ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็ก หรือโลหะติดอยู่ 
        ๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

    ค. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ หรือพนักงานของรัฐ 

 
/๑) เส้ือเช้ิต… 



๕ 
 

        ๑) เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันเพียงศอก ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน
สมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเส้ือ ตัวเส้ือมีความ
ยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า 
          ๒) กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน  
          ๓) หากใส่เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ) 

        ๔) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
        ๕) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย หรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูง 

เกิน ๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
        ๖) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

    ง. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
                 ๑) เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันเพียงศอก ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน

สมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเส้ือ ตัวเส้ือยาว
คลุมท้อง ชายเส้ือเสมอกัน เวลาสวมให้ปล่อยชายเส้ือไว้นอกกระโปรง ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า 

        ๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน 
        ๓) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
        ๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิ้ว) 

ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
        ๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

    จ. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย 
       ๑) สวมเส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวม

เกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญญักษณ์มหาวิทยาลัย 
และกลัดกระดุมคอเส้ือ ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสำหรับกระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรงให้
เรียบร้อย ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า 

       ๒) สวมกระโปรงยาวทรงสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ชายเสมอกัน 
       ๓) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับ 

เข็มขัด สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ) 
       ๔) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว ใช้เข็มหมุดสีเดียวกลัดด้านใน 
       ๕) สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
       ๖) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน 

๒ นิ้ว) ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
       ๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

/การแต่งกาย... 



๖ 
 

การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
       ๑) บัณฑิตกิตติมศักด์ิชาย แต่งกายชุดเครื่องแบบตามต้นสังกัด หรือชุดสากล สวมครุยปริญญา   
ทับเครื่องแต่งกาย 
       ๒) บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง  แต่งกายชุดสุภาพ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

   บัณฑิตกิตติมศักด์ิ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ต้องปฏิบัติตามประกาศและกำหนดการ 
แนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องผ่านการฝึกซ้อมย่อยที่คณะ ฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ่   
จึงจะอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๑    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                                          
 

                                                                     (นายณัฐวรพล   รัชสิริวัชรบุล) 
                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------- 

ล าดับขั้นตอนในวันฝึกซ้อมย่อยรวม (วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕) 

  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ 
ให้เข้าใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้ 

ก. ขั้นตอนรอบเช้า 
                ชุดที่ ๑                 ชุดที่ ๒ 
04.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 

ณ ประตูทางเข้าฝั่งอาคารปฏิบัติการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 

05.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 
ณ ประตูทางเข้าฝั่งอาคารปฏิบัติการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 

๐๖.๐๐ น. รายงานตัว ณ บริเวณถนนพระรามที่ ๕ 07.20 น. รายงานตัว ณ บริเวณถนนพระรามที่ ๕ 
๐6.๒0 น. ตั้งขบวนแถว 07.40 น. ตั้งขบวนแถว 
๐๗.๐๐ น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องประชุม ชั้น 3 

อาคารมงคลอาภา 
08.00 น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องประชุม ชั้น 3 

อาคารมงคลอาภา 
07.40 น. นั่งประจ าที่ (ตรวจสอบรายชื่อและ

จ านวน) 
08.40 น. เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม

มงคลอาภา 
09.00 น. เริ่มฝึกซ้อม 09.00 น. เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่ และฝึกซ้อม 
11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ) 11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ) 
    

ข. ขั้นตอนรอบบ่าย 
                ชุดที่ ๑                  
08.00 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 

ณ ประตูทางเข้าฝั่งอาคารปฏิบัติการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 

  

๐9.30 น. รายงานตัว ณ บริเวณถนนพระรามที ่๕   
10.30 น. ตั้งขบวนแถว   
11.๐0 น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องประชุม ชั้น 3 

อาคารมงคลอาภา 
  

1๑.๓๐ น. นั่งประจ าที่ (ตรวจสอบรายชื่อและจ านวน)  
12.30 น. เริ่มฝึกซ้อม   
14.30 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)   

หมายเหตุ บัณฑิตรอบเชา้ปิดระบบการรายงานตัว เวลา 08.00 น.  บัณฑิตรอบบ่ายปิดระบบการรายงานตวั เวลา 12.00 น. 

 



ล าดับขั้นตอนในวันฝึกซ้อมใหญ่ (วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕) 

และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕) 

  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จะต้องปฏิบัติตนตรงต่อเวลา และควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ 
ให้เข้าใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้ 

ก. ขั้นตอนรอบเช้า 
                ชุดที่ ๑                 ชุดที่ ๒ 
04.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 

สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
05.30 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 

สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
๐๖.๐๐ น. รายงานตัว ณ อาคาร สวท. มทร.ธัญบุรี 07.20 น. รายงานตัว ณ อาคาร สวท. มทร.ธัญบุรี 
๐6.20 น. ตั้งขบวนแถว  07.40 น. ตั้งขบวนแถว  
06.40 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ ประติมากรรม

ดอกบัว 
08.00 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ ประติมากรรม

ดอกบัว 
07.00 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม 

ราชมงคล 
08.40 น. เดินมารอบริเวณประตูทางเข้าหอประชุม 

ราชมงคล 
07.40 น. นั่งประจ าที่ (ตรวจสอบรายชื่อและ

จ านวน) 
09.00 น. เดินแถวเข้าที่นั่งประจ าที่ และฝึกซ้อม

ใหญ่/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
09.00 น. เริ่มฝึกซ้อมใหญ่/เริ่มพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 
11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ) 

 
11.00 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)   

 
ข. ขั้นตอนรอบบ่าย 

                ชุดที่ ๑                  
0๘.00 น. แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิ 

สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
  

๐9.30 น. รายงานตัว ณ อาคาร สวท. มทร.ธัญบุรี   
10.30 น. ตั้งขบวนแถว    
11.00 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ ประติมากรรม

ดอกบัว 
  

11.30 น. ผู้บริหารน าขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม 
ราชมงคล 

  

12.10 น. นั่งประจ าที่ (ตรวจสอบรายชื่อและ
จ านวน) 

  

12.30 น. เริ่มฝึกซ้อมใหญ่/เริ่มพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร 

  

14.30 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)   

หมายเหตุ บัณฑิตรอบเชา้ปิดระบบการรายงานตัว เวลา 08.00 น.  บัณฑิตรอบบ่ายปิดระบบการรายงานตวั เวลา 12.00 น. 



ข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

๑) สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical  Mask) สีพ้ืนไม่มีลวดลาย ในวันฝึกซ้อมย่อยรวม 
ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าหอประชุมบัณฑิตทุกคนต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยตามที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ 

๒) ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย ๒ เข็ม และตอบแบบส ารวจการได้รับ
วัคซีนเพ่ือแนบไฟล์แสดงหลักฐาน 

๓) บัณฑิตที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับการรักษาหายแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองได้รับ
การรักษาหรือพ้นระยะเวลาการกักตัว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัววันฝึกซ้อมย่อยรวม ฝึกซ้อมใหญ่ และ 
วันพระราชทานปริญญาบัตร 

๔) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่แสดงผลเป็นลบในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมย่อย
รวม ฝึกซ้อมใหญ ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

๕) ใบรับรองผลการตรวจต้องออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจ 
๖) ผลการตรวจ ATK ต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ในวันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมย่อยรวม ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
๗) หากผลการตรวจ ATK เป็นบวก หรือมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ในวันดังกล่าว ทาง

มหาวิทยาลัยจะนัดหมายบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อีกครั้งภายหลัง 

๘) ก่อนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เดินแถวเข้าหอประชุม ล้างมือด้วย 
เจลแอลกอฮอล์ และฆ่าเชื้อรองเท้าด้วยแผ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ 

๙) ก่อนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์  

๑๐) ตามประกาศที่เก่ียวข้องของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี  



คณะ บัณฑิต บัณฑิต วัน/เวลา/สถานท่ี วัน/เวลา/สถานท่ี วัน/เวลา/สถานท่ี

กิตติมศักด์ิ ฝึกซ้อมย่อยของคณะ ฝึกซ้อมย่อยรวม ฝึกซ้อมใหญ่/พิธีพระราชทานฯ

รอบเช้า วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 วันศุกร์ท่ี 4 และ 8 มีนาคม 2565

1. คณะบริหารธุรกิจ 1,400 วันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 และ  ณ  ห้องประชุมช้ัน 3   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย

    ปริญญาเอก 2 วันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ       เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    ปริญญาโท 14 เวลา  07.30 - 16.30 น. (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

    ปริญญาตรี 1,375 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 จุดคัดกรอง จุดคัดกรอง 

    บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี 9 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ประตู 6 อยู่ฝ่ังอาคารปฏิบ้ติการโรงแรม แจ้งให้ทราบภายหลัง

2. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 200 วันพุธท่ี 2 มีนาคม 2565 จุดรายงานตัวและจุดต้ังขบวนแถว จุดรายงานตัวและจุต้ังขบวนแถว

    ปริญญาโท 4 เวลา  07.30 - 16.30 น. ถนนพระรามท่ี ๕ อาคาร สวท.มทร.ธัญบุรี

    ปริญญาตรี 196 ณ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน รอบเช้า ชุดท่ี 1 รอบเช้า ชุดท่ี 1 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 151 วันพุธท่ี 2 มีนาคม 2565    แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด    แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด

   ปริญญาตรี 150 เวลา  06.00 - 16.30 น.    อุณหภูมิ เวลา 04.30 น.    อุณหภูมิ เวลา 04.30 น.

   บัณฑิตตกต้างปริญญาตรี 1 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    รายงานตัว เวลา 06.00 น.    รายงานตัว เวลา 06.00 น.

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 วันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565    ต้ังขบวนแถว เวลา 06.20 น.    ต้ังขบวนแถว เวลา 06.20 น.

   ปริญญาตรี 123 เวลา 07.00 - 17.00 น. รอบเช้า ชุดท่ี 2 รอบเช้า ชุดท่ี 2

   บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ตรวจวัดอุณหภูมิ เวลา 05.30 น.    ตรวจวัดอุณหภูมิ เวลา 05.30 น.

5. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 122 วันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2565    รายงานตัว เวลา 07.20 น.    รายงานตัว เวลา 07.20 น.

    และออกแบบแฟช่ัน เวลา 06.30 น.    ต้ังขบวนแถว เวลา 07.40 น.    ต้ังขบวนแถว เวลา 07.40 น.

    ปริญญาตรี 121 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 (ช้ัน 11 อาคาร 1) หมายเหตุ หมายเหตุ

    บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี 1 โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ รอบเช้า ชุดท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ รอบเช้า ชุดท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 114 วันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2565 รอบเช้า ชุดท่ี 2 ประกอบด้วย รอบเช้า ชุดท่ี 2 ประกอบด้วย

    การออกแบบ เวลา 06.00 - 16.30 น.    1. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน      1. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน   

    ปริญญาตรี 113 ณ  ห้องประชุม D-Hall    2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   บัณฑิตตกต้างปริญญาตรี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 569 วันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565    4. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ ฯ    4. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ ฯ

   ปริญญาโท 17 เวลา 06.00 - 17.00 น.    5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ    5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

   ปริญญาตรี 550 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7    6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

   บัณฑิตตกค้างปริญญาโท - อาคารกิจการนักศึกษา    5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ    5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ

   บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์    6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

รวม 2,681

รอบบ่าย รอบบ่าย รอบบ่าย

โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ    อุณหภูมิ เวลา 08.00 น.    อุณหภูมิ เวลา 08.00 น.

รวม 6 664    รายงานตัว เวลา 09.30 น. รายงานตัว เวลา 09.30 น.

รวมท้ังส้ิน 6 3,345    ต้ังขบวนแถว เวลา 10.30 น. ต้ังขบวนแถว เวลา 10.30 น.

หมายเหตุ  จ านวนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตตกค้าง  ประจ าปีการศึกษา 2562  รวมท้ังส้ิน 3,345 คน และ*บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  6  คน
ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มกราคม 2565

ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2565  (รอบเช้า และรอบบ่าย)

 (เวลา  สถานท่ี เช่นเดียวกับวันฝึกซ้อมใหญ่)

1.  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 428 วันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2565 วันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 วันศุกร์ท่ี 4 และ 8 มีนาคม 2565

    ปริญญาโท 20 เวลา 07.00 - 17.30 น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  อาคารมงคลอาภา  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย

    ปริญญาตรี 407 ณ ห้องประชุมโชติเวช ช้ัน 4 อาคารเรือนปัญญา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชการพระนคร       เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    บัณฑิตตกค้างปริญญาโท - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จุดคัดกรอง จุดคัดกรอง 

    บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี 1 ประตู 6 อยู่ฝง่ัอาคารปฏิบ้ติการโรงแรม แจ้งให้ทราบภายหลัง

2. คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิต 1 236 วันพุธท่ี 2 มีนาคม 2565 จุดรายงานตัวและจุดตง้ัขบวนแถว จุดรายงานตัวและจุตง้ัขบวนแถว

   ปริญญาตรี ดุษฎี 5 235 เวลา 08.30 - 16.30 น. ถนนพระรามท่ี ๕ อาคาร สวท.มทร.ธัญบุรี

   บัณฑิตตกค้างปริญญาตรี 1 ณ ห้องปร๊ินซ์บอลรูม ช้ัน 11 อาคาร 1    แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด    แสดงผลตรวจ ATK และตรวจวัด


