กำหนดตำรำงกำรฝึ กซ้อม
พิ ธีพระรำชทำนปริ ญญำบัตร ประจำปี กำรศึกษำ 2560
มหำวิ ทยำลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
วันอำทิ ตย์ที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : รำยงำนตัวและฝึ กซ้อมครัง้ ที่ 1
ระดับบัณฑิ ตศึกษำ ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (598 รำย)
รำยงำนตัว เวลา 08.00 น. คณบดีพบบัณฑิ ต เวลา 09.00 – 09.30 น.ฝึ กซ้อมตัง้ แต่เวลำ 09.30 น. เป็ นต้นไป
บัณฑิ ตวิ ทยำลัย
ดุษฎีบณ
ั ฑิ ตทุกสำขำวิชำ
มหำบัณฑิ ตทุกสำขำวิชำ
ประกำศนี ยบัตรบัณฑิ ตทุกสำขำวิชำ

สถำนที่รำยงำนตัวและฝึ กซ้อม
รำยงำนตัว
ลานข้างอาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ฝึ กซ้อม
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ระดับปริ ญญำตรี ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ( 4223 รำย)
รำยงำนตัว เวลา 08.00 น. คณบดีพบบัณฑิ ตเวลา 09.00 – 09.30 น.
ฝึ กซ้อมที่คณะ/วิ ทยำลัย/สำนัก ตัง้ แต่เวลำ 09.30 น. เป็ นต้นไป
คณะ
ปริ ญญำ/วิ ชำเอก
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึ กซ้อม
กศ.บ. ประถมศึกษา / เทคโนฯ /จิตฯแนะแนว ห้องประชุมชัน้ 2 คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษำศำสตร์ (45 ราย)
กศ.บ. ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
โรงฝึกพลศึกษา ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
คณะมนุษยศำสตร์ (548 รำย)
พระเกียรติ รร.สาธิต มศว (ฝ่ ายมัธยม)
คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19

คณะแพทยศำสตร์ (164 รำย)

วท.บ. / ศศ.บ.
กศ.บ. คณิต / วิทย์ทวไป
ั ่ / ชีว / เคมี /ฟิ สกิ ส์
วท.บ.
กศ.บ. สังคมศึกษา
บธ.บ. / วท.บ./ ศศ.บ. / บช.บ./ ร.บ.
กศ.บ. / พลศึกษา / สุขศึกษา /สุข-พละ
วท.บ. พลศึกษา/วิทย์ออกกาลังกาย/วิทย์กฬี า
/ สาธารณสุขฯ
ศศ.บ. ผูน้ านันทนาการ
พ.บ. แพทยศาสตร์ / แพทย์โครงการร่วม

คณะทันตแพทยศำสตร์ (63 รำย)

ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ชัน้ 14

คณะเภสัชศำสตร์ (67 รำย)

ภ.บ. เทคโนฯเภสัชภัณฑ์/บริบาลเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะกำยภำพบำบัด (65 รำย)

วท.บ. กายภาพบาบัด / ส่งเสริมสุขภาพ

คณะกายภาพบาบัด มศว องครักษ์

คณะพยำบำลศำสตร์ (115 รำย)

พย.บ. พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะวิ ศวกรรมศำสตร์ (319 รำย)

วศ.บ.เคมี/เครื่องกล/ไฟฟ้ า/โยธา/อุตสาหการ/
โยธาสิง่ แวดล้อม/ชีวการแพทย์/คอมพิวเตอร์
ศป.บ. ทุกสาขา กศ.บ. ดนตรีศกึ ษา-ไทย,
สากล /ทัศนศิลปศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา
ศศ.บ. จัดภาคบริการ-ท่องเทีย่ วอนุรกั ษ์ /
จัดภาคบริการนันทนาการ/จัดท่องเทีย่ วยังยื
่ น

ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มศว องครักษ์
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชัน้ 4
อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยังยื
่ น

คณะวิ ทยำศำสตร์ (499 รำย)
คณะสังคมศำสตร์ (742 รำย)
คณะพลศึกษำ (384 รำย)

คณะศิ ลปกรรมศำสตร์ (286 รำย)
วิ ทยำลัยนำนำชำติ เพื่อศึกษำควำมยังยื
่ น
(117 รำย)

คณะสังคมศาสตร์

คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะ

ปริ ญญำ/วิ ชำเอก

สถำนที่รำยงำนตัวและฝึ กซ้อม

วิ ทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
(361รำย)

วท.บ. สือ่ ปฏิสมั พันธ์และมัลติมเี ดีย
ศศ.บ. ทุกสาขา

ห้องประชุม ชัน้ 2
อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่อง ฯ

คณะเศรษฐศำสตร์ (174 รำย)

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
กำรเกษตร (110 รำย)

วท.บ. วิทย์การอาหารและโภชนาการ /
เทคโนฯวัสดุพอลิเมอร์ / เทคโนฯชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
ศศ.บ. จัดการภูมสิ งั คม/จัดการภูมวิ ฒ
ั นธรรม

ชัน้ 14 คณะเศรษฐศาสตร์
อาคารบริการ:ศ.มล.ปิ่ น มาลากุล
ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

วิ ทยำลัยโพธิ วิชชำลัย (80 รำย)
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมและ
กำรท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ (84 รำย)

วท.บ เทคโนฯสิง่ แวดล้อม จัดการทรัพยากร
ศศ.บ. นวัตกรรมจัดการท่องเทีย่ ว บูรณาการ

ชัน้ 3 อาคารอานวยการ มศว องครักษ์
ห้อง 14-605 ชัน้ 6 อาคาร 14

วันจันทร์ที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : รำยงำนตัวและฝึ กซ้อม ครัง้ ที่ 2 ณ มศว องครักษ์
ภำคเช้ำ
รำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.

เดิ นแถว เวลำ 09.00 น.

ฝึ กซ้อม ตัง้ แต่เวลำ 10.00 น. เป็ นต้นไป

คณะ
ดุษฎีบณ
ั ฑิ ต มหำบัณฑิ ต
ประกำศนี ยบัตรบัณฑิ ต (598 รำย)

สถำนที่รำยงำนตัว
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 101 ชัน้ 1
เลขที่

คณะศึกษำศำสตร์ (45 รำย)

อำคำรเรียนรวม
ห้อง 101 ชัน้ 1
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 101 ชัน้ 1
ห้อง 203 ชัน้ 2
ห้อง 201 ชัน้ 2
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 306 ชัน้ 3
ห้อง 304 ชัน้ 3

คณะมนุษยศำสตร์ (548 รำย)

คณะวิ ทยำศำสตร์ (499 รำย)

สถำนที่ฝึกซ้อม
1- 598

เลขที่ 599 – 643
เลขที่ 644 – 733
เลขที่ 734 – 965
เลขที่ 966 -1191
เลขที่ 1192 – 1448
เลขที่ 1449 - 1690

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์
องครักษ์

วันจันทร์ที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : รำยงำนตัวและฝึ กซ้อม ครัง้ ที่ 2 ณ มศว องครักษ์
ภำคบ่ำย
รำยงำนตัว เวลำ 11.30 น.
คณะ
คณะสังคมศำสตร์ (742 รำย)

คณะพลศึกษำ (384 รำย)
คณะแพทยศำสตร์ (164 รำย)
คณะทันตแพทยศำสตร์ (63 รำย)
คณะเภสัชศำสตร์ (67 รำย)
คณะกำยภำพบำบัด (65 รำย)
คณะพยำบำลศำสตร์ (115 รำย)
คณะวิ ศวกรรมศำสตร์ (319 รำย)
คณะศิ ลปกรรมศำสตร์ (286รำย)

วิ ทยำลัยนำนำชำติ เพื่อศึกษำควำมยังยื
่ น
(117 รำย)
วิ ทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
(361 รำย)
คณะเศรษฐศำสตร์ (174 รำย)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
กำรเกษตร ( 110 รำย)

เดิ นแถว เวลำ 12.30 น.

ฝึ กซ้อมตัง้ แต่ เวลำ 13.30 น. เป็ นต้นไป

สถำนที่รำยงำนตัว
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 409 ชัน้ 4
เลขที่ 1691 – 1767
ห้อง 408 ชัน้ 4
เลขที่ 1768 - 1876
ห้อง 407 ชัน้ 4
เลขที่ 1877 – 1919
ห้อง 406 ชัน้ 4
เลขที่ 1920 – 2056
ห้อง 405 ชัน้ 4
เลขที่ 2057 – 2137
ห้อง 404 ชัน้ 4
เลขที่ 2138 – 2221
ห้อง 403 ชัน้ 4
เลขที่ 2222 – 2270
ห้อง 402 ชัน้ 4
เลขที่ 2271 – 2317
ห้อง 401 ชัน้ 4
เลขที่ 2318 – 2432
อำคำรคณะพลศึกษำ
เลขที่ 2433 - 2816
(อำคำรสิ รินธร)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 102 ชัน้ 1
เลขที่ 2817 - 2980
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 102 ชัน้ 1
เลขที่ 2981 - 3043
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 102 ชัน้ 1
เลขที่ 3044 - 3110
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 105 ชัน้ 1
เลขที่ 3111 - 3175
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 301 ชัน้ 3
เลขที่ 3176 - 3290
ห้องประชุมใหญ่ อำคำรคณะวิ ศวกรรมศำสตร์
เลขที่ 3291 - 3609
อำคำรกิ จกรรมนิ สิต
ห้อง A ชัน้ 2
เลขที่ 3610 – 3786
ห้อง B ชัน้ 2
เลขที่ 3787 – 3895
อำคำรกิ จกรรมนิ สิต
ห้อง C ชัน้ 3
เลขที่ 3896 – 4012
อำคำรหอสมุด มศว องครักษ์ ชัน้ 1
เลขที่ 4013 – 4373
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 204 ชัน้ 2
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 206 ชัน้ 2

เลขที่ 4374 – 4547
เลขที่ 4548 – 4657

สถานทีฝ่ ึกซ้อม

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์

วิ ทยำลัยโพธิ วิชชำลัย ( 80 รำย)
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมและ
กำรท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ (84 รำย)

อำคำรเรียนรวม
ห้อง 204 ชัน้ 2
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 101 ชัน้ 1

เลขที่ 4658 - 4737
เลขที่ 4738 - 4821

วันอังคำรที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : รำยงำนตัวและฝึ กซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
ระดับบัณฑิ ตศึกษำ และระดับปริ ญญำตรี
เวลำ
กิ จกรรม
สถำนที่
04.30 – 05.15 น. รำยงำนตัวสถำนที่เดิ มเหมือนวันที่ 24 ธันวำคม
2561
05.30 น.
เดิ นแถวเพื่อเข้ำฝึ กซ้อมใหญ่
09.00 น.
ฝึ กซ้อมใหญ่

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : พิ ธีพระรำชทำนปริ ญญำบัตรฯ ณ มศว องครักษ์
ระดับบัณฑิ ตศึกษำ และระดับปริ ญญำตรี
เวลำ
กิ จกรรม
สถำนที่
04.30 – 05.15 น. รำยงำนตัว สถำนที่เดิ มเหมือนวันที่ 24 ธันวำคม
2561
05.30 น.
เดิ นแถวเพื่อเข้ำบริเวณพิ ธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ
09.00 น.
รับพระรำชทำนปริ ญญำบัตร

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์

กำรแต่งกำย วันอำทิ ตย์ที่ 23 ธันวำคม และวันจันทร์ที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บัณฑิ ตหญิ ง : ชุดนิสติ หรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุม้ ส้น)
บัณฑิ ตชาย : ชุดนิสติ หรือชุดสุภาพ (สวมเสือ้ เชิต้ และสวมรองเท้าหนังหุม้ ส้น)

กำรแต่งกำย วันอังคำรที่ 25 ธันวำคม และวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2561
บัณฑิ ตหญิ ง : ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครือ่ งแบบนิสติ เสือ้ แขนสัน้ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมเสือ้ เชิต้
แขนยาวสีขาว ทัง้ สองระดับ ต้อ งกลัดกระดุม คอติด เข็ม เครื่อ งหมายมหาวิทยาลัย สวม
กระโปรงทรงตรงสีกรมท่า สวมถุงน่ องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีดาหุ้มส้น หัวตัดสูงไม่เกิน
สองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม สาหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร และ
ข้าราชการตารวจ แต่งเครือ่ งแบบปกติขาวตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ
บัณฑิ ตชาย : ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพและเป็ นสี
เดียวกัน ทัง้ เสื้อ และกางเกง ไม่มลี วดลาย เสื้อ เชิ้ต ข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเ ทา
รองเท้า หนัง หุ้ม ส้น สีด าไม่ ม ีล วดลายและโลหะ ถุ ง เท้า สีด า ส าหรับ ข้า ราชการพลเรือ น
ข้าราชการทหารและข้าราชการตารวจแต่งเครือ่ งแบบปกติขาวตามต้นสังกัด
สวมครุยวิทยฐานะ
พระภิ กษุสงฆ์: ห่มจีวรสีพระราชนิยม

ทรงผมสำหรับบัณฑิ ตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริ ญญำบัตร
หญิ ง จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชันและไม่
่
ทาสีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบไว้ให้
เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้า เพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายคานับ
ไม่สวมวิกหรือตาข่ายคลุมผม
ชำย จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชัน่ ไม่ทาสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง และ
ไม่ไว้หนวดเครา

ผูเ้ ข้ำรับพระรำชทำนปริ ญญำบัตรทุกท่ ำนต้องสวมครุยวิ ทยฐำนะ แบบ และสีตำมที่ มหำวิ ทยำลัยกำหนด
ข้อปฏิ บตั ิ
บัณฑิ ตทุกคน ต้องเข้ำฝึ กซ้อมตำมวันและเวลำที่มหำวิ ทยำลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
กำหนด มิ ฉะนัน้ จะถูกตัดสิ ทธิ์ กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริ ญญำบัตร

