ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
-------------------------------------------------------------------ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึ งออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เรื่ อ ง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดการและข้อควรปฏิบัติ
สาหรับมหาบัณฑิต และบัณฑิตตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ มหาบัณฑิต และบัณฑิตต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่เท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วโิ รจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๒

กาหนดการแนบท้ายประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กาหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันพระราชทานปริญญาบัตร

วันฝึกซ้อมใหญ่**

วันฝึกซ้อมย่อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
รายงานตัวและตั้งขบวนแถว
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม

๐๖.๐๐ น. รายงานตัว ณ ที่กาหนด
๐๖.๒๐ น. เตรียมตั้งขบวนแถว
๐๖.๔๐ น. เคลือ่ นขบวนแถวมารอบบริเวณ
ประติมากรรมดอกบัว
๐๗.๐๐ น. ผู้บริหารนาขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม
๐๗.๔๐ น. นั่งประจาที่
(เตรียมพร้อมเริ่มทาการฝึกซ้อม)
๑๑.๓๐ น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม (โดยประมาณ)
**มหาบัณฑิต และบัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
รายงานตัวและตั้งขบวนแถว
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๐๙.๓๐ น. รายงานตัว ณ ที่กาหนด
๑๐.๔๕ น. เตรียมตั้งขบวนแถว
๑๑.๐๐ น. เคลือ่ นขบวนแถวมารอบบริเวณ
ประติมากรรมดอกบัว
๑๑.๓๐ น. ผู้บริหารนาขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม
๑๒.๑๐ น. นั่งประจาที่
(เตรียมพร้อมเริ่มทาการฝึกซ้อม)
๑๕.๓๐ น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม (โดยประมาณ)
**มหาบัณฑิต และบัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตสุรินทร์

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมย่อย)
(เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ (ถ่ายภาพหมู่)
(เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์

หมายเหตุ : ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งไม่อนุญาตให้บัณฑิตยื่นคาร้องแจ้งขอเปลี่ยนคานาหน้านามเนื่องจาก
จะดาเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งลาดับแถวที่นั่งให้แก่บัณฑิตทราบในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

