
 
ก ำหนดตำรำงกำรฝึกซ้อม 

พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

วนัศกุรท่ี์ 2 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 : รำยงำนตวัและฝึกซ้อมครัง้ท่ี 1 
    ระดบับณัฑิตศึกษำ ทีจ่ะเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร (568 รำย) 
   รำยงำนตวั เวลา 8.00 น. คณบดีพบบณัฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น. ฝึกซ้อมตัง้แต่เวลำ 09.30 น. เป็นตน้ไป 
 

บณัฑิตวิทยำลยั สถำนท่ีรำยงำนตวัและฝึกซ้อม 
ดษุฎีบณัฑิตทุกสำขำวิชำ 
มหำบณัฑิตทุกสำขำวิชำ   
ประกำศนียบตัรบณัฑิตทุกสำขำวิชำ 

    รำยงำนตวั 
    ลานขา้งอาคารวจิยัและการศกึษาต่อเนื่องสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  
    สยามบรมราชกมุาร ี
     

     ฝึกซ้อม 
    หอประชมุใหญ่  มศว ประสานมติร 

 

    ระดบัปริญญำตรี ทีจ่ะเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร ( 3876 รำย)  
    รำยงำนตวั เวลา 8.00 น.  คณบดีพบบณัฑิตเวลา 9.00 – 9.30 น.   
    ฝึกซ้อมท่ีคณะ/วิทยำลยั/ส ำนัก  ตัง้แต่เวลำ 9.30 น. เป็นตน้ไป 

คณะ ปริญญำ/วิชำเอก สถำนท่ีรำยงำนตวัและฝึกซ้อม 
คณะศึกษำศำสตร ์  (162 ราย) กศ.บ. ประถมศกึษา / เทคโนฯ /จติฯแนะแนว  หอ้งประชมุชัน้ 2 คณะศกึษาศาสตร ์

คณะมนุษยศำสตร ์ (540 รำย) กศ.บ. ภาษาไทย / ภาษาองักฤษ  

วท.บ./ ศศ.บ.  
โถงชัน้ล่าง คณะมนุษยศาสตร ์

คณะวิทยำศำสตร ์ (513 รำย) กศ.บ. คณิต / วทิยท์ัว่ไป / ชวี / เคม ี/ฟิสกิส ์  
วท.บ.  

คณะวทิยาศาสตร ์อาคาร 19 

คณะสงัคมศำสตร ์ (583 รำย) กศ.บ. สงัคมศกึษา 
บธ.บ./ ร.บ./ วท.บ./ ศศ.บ. / บช.บ. 

คณะสงัคมศาสตร ์

คณะพลศึกษำ  (369 รำย) 
 

กศ.บ. สขุ-พละ / พลศกึษา / สขุศกึษา  
วท.บ. พลศกึษา / ศศ.บ. ผูน้ านนัทนาการ 
วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา / สาธารณสขุฯ 

 
คณะพลศกึษา มศว องครกัษ ์

คณะแพทยศำสตร ์ (129 รำย) พ.บ. คณะแพทยศาสตร ์มศว องครกัษ์ 

คณะทนัตแพทยศำสตร ์ (63 รำย) ท.บ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์ ชัน้ 14 

คณะเภสชัศำสตร ์  (72 รำย) ภ.บ. คณะเภสชัศาสตร ์มศว องครกัษ ์

คณะสหเวชศำสตร ์  (85 รำย) วท.บ. คณะสหเวชศาสตร ์มศว องครกัษ์ 

คณะพยำบำลศำสตร ์  (96 รำย) พย.บ. คณะพยาบาลศาสตร ์มศว องครกัษ์ 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์  (259 รำย) วศ.บ. หอ้งประชมุใหญ่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มศว องครกัษ ์

คณะศิลปกรรมศำสตร ์ (318 รำย) ศป.บ. ทุกสาขา  กศ.บ.  ดนตรศีกึษา-ไทย, 
สากล /ทศันศลิปศกึษา ศลิปะการแสดงศกึษา  

หอดนตรแีละการแสดงอโศกมนตร ีชัน้4 
อาคารนวตักรรม : ศ.ดร.สาโรช   บวัศร ี

วิทยำลยันำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยัง่ยืน  

(79 รำย) 

ศศ.บ. วทิยาลยันานาชาตเิพื่อศกึษาความยัง่ยนื   

วิทยำลยันวตักรรมส่ือสำรสงัคม  วท.บ. / ศศ.บ. หอ้งประชมุ ชัน้ 2  
อาคารวจิยัและการศกึษาต่อเนื่อง ฯ 



(334 รำย) 
ส ำนักวิชำเศรษฐศำสตรแ์ละนโยบำย

สำธำรณะ (160 รำย) 
ศ.บ. ส านกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายฯ 

อาคารบรกิาร:ศ.มล.ป่ิน มาลากุล ชัน้ 14 

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์

กำรเกษตร  (93 รำย) 
วท.บ. หอ้ง 101 อาคารเรยีนรวม มศว องครกัษ ์

วิทยำลยัโพธิวิชชำลยั (21 รำย) ศศ.บ. ชัน้ 3 อาคารอ านวยการ มศว องครกัษ ์

 
 
วนัเสำรท่ี์ 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  : รำยงำนตวัและฝึกซ้อม ครัง้ท่ี 2  ณ มศว องครกัษ์ 
    ภำคเช้ำ 
    

รำยงำนตวั เวลำ 8.00 น.           เดินแถว เวลำ 09.00 น.  ฝึกซ้อม ตัง้แต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 
 

คณะ สถำนท่ีรำยงำนตวั สถำนท่ีฝึกซ้อม 
ดษุฎีบณัฑิต  มหำบณัฑิต  

ประกำศนียบตัรบณัฑิต   (568 รำย) 
อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101      ชัน้ 1                เลขท่ี        1- 568  

  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
          

 
     

 
   
     

       
     

        
 
        
          
        

คณะศึกษำศำสตร ์ (162 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101    ชัน้ 1                   เลขท่ี    569 – 730   

คณะมนุษยศำสตร ์ (540 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 206      ชัน้ 2                  เลขท่ี   731 – 884   
ห้อง 204      ชัน้ 2                  เลขท่ี   885 - 1044 
ห้อง 201      ชัน้ 2                  เลขท่ี  1045 -1270  

คณะวิทยำศำสตร ์  (513 รำย) อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 301      ชัน้ 3                  เลขท่ี  1271 – 1366   
ห้อง 304      ชัน้ 3                  เลขท่ี  1367 - 1569       
ห้อง 306      ชัน้ 3                  เลขท่ี  1570 – 1783   

คณะสงัคมศำสตร ์ (583 รำย) 
 
 
 
 

อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 406      ชัน้ 4                  เลขท่ี 1784 – 1914   
ห้อง 407      ชัน้ 4                  เลขท่ี 1915 -  2011    
ห้อง 408      ชัน้ 4                  เลขท่ี 2012 – 2171 
ห้อง 405      ชัน้ 4                  เลขท่ี 2172 – 2245 
ห้อง 409      ชัน้ 4                  เลขท่ี 2246 – 2366 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อำคำรกีฬำ 1 มศว  องครกัษ์
องครกัษ์ 



 
วนัเสำรท่ี์ 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  : รำยงำนตวัและฝึกซ้อม ครัง้ท่ี 2  ณ มศว องครกัษ์ 
 ภำคบ่ำย 

 

รำยงำนตวั เวลำ 12.00 น.           เดินแถว เวลำ 13.00 น.  ฝึกซ้อมตัง้แต่ เวลำ 14.00 น. เป็นต้นไป 
 

คณะ สถำนท่ีรำยงำนตวั สถานทีฝึ่กซอ้ม 

คณะพลศึกษำ  (369 รำย) อำคำร Sub Press Center    เลขท่ี 2367 - 2735                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำคำรกีฬำ 1 มศว องครกัษ ์

 

คณะแพทยศำสตร ์ (129 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102      ชัน้ 1                  เลขท่ี  2736 - 2864 

คณะทนัตแพทยศำสตร ์ (63 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102      ชัน้ 1                  เลขท่ี  2865 - 2927  

คณะเภสชัศำสตร ์  (72 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102      ชัน้ 1                  เลขท่ี  2928 - 2999 

คณะสหเวชศำสตร ์  (85 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102      ชัน้ 1                  เลขท่ี  3000 - 3084 

คณะพยำบำลศำสตร ์  (96 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 105      ชัน้ 1                  เลขท่ี  3085 - 3180  

คณะวิศวกรรมศำสตร ์  (259 รำย) ห้องประชมุใหญ่  อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร ์
                                               เลขท่ี 3181 - 3439 

คณะศิลปกรรมศำสตร ์ (318 รำย) อำคำรเรียนเอนกประสงคข์องวิชำพืน้ฐำน 
ห้อง 103      ชัน้ 1                  เลขท่ี 3440 – 3523  
ห้อง 104      ชัน้ 1                  เลขท่ี 3524 – 3673 
ห้อง 105      ชัน้ 1                  เลขท่ี 3674 – 3757  

วิทยำลยันำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยัง่ยืน  

(79 รำย) 

อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 203     ชัน้ 2                   เลขท่ี  3758 – 3836  

วิทยำลยันวตักรรมส่ือสำรสงัคม  

(334 รำย) 

อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 401    ชัน้  4                   เลขท่ี 3837 – 3992 
ห้อง 402    ชัน้  4                   เลขท่ี 3993 – 4041 
ห้อง 403    ชัน้  4                   เลขท่ี 4042 – 4100 
ห้อง 404    ชัน้  4                   เลขท่ี 4101 – 4170 

ส ำนักวิชำเศรษฐศำสตรแ์ละ 
นโยบำยสำธำรณะ  (160 รำย) 

อำคำรหอสมุด มศว องครกัษ ์  ชัน้  1 
                                              เลขท่ี 4171 – 4330 

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์

กำรเกษตร  (93 รำย) 
อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 203    ชัน้  2                   เลขท่ี 4331 – 4423 

วิทยำลยัโพธิวิชชำลยั (21 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101     ชัน้ 1                   เลขท่ี  4424 - 4444 

 
 
 
 
 



 
วนัอำทิตยท่ี์ 4 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  : รำยงำนตวัและฝึกซ้อมใหญ่  ณ  มศว องครกัษ์ 
ระดบับณัฑิตศึกษำ และระดบัปริญญำตรี 

เวลำ กิจกรรม สถำนท่ี 
10.00 – 11.00 น. รำยงำนตวั สถำนท่ีเดิมเหมอืนวนัท่ี  3 ธนัวำคม 

2559  

อำคำรกีฬำ 1  มศว องครกัษ ์11.30 น. เดินแถวเพื่อเข้ำฝึกซ้อมใหญ่ 
14.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่ 

 
 
 
วนัองัคำรท่ี 6 ธนัวำคม พ.ศ. 2559  : พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัรฯ  ณ  มศว องครกัษ์ 
ระดบับณัฑิตศึกษำ และระดบัปริญญำตรี 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนท่ี 
10.00 – 11.00 น. รำยงำนตวั  สถำนท่ีเดิมเหมือนวนัท่ี  3 ธนัวำคม 2559 

 

อำคำรกีฬำ 1  มศว องครกัษ ์11.30 น. เดินแถวเพื่อเข้ำบริเวณพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัรฯ 
14.00 น. รบัพระรำชทำนปริญญำบตัร 

 

 
 
กำรแต่งกำย วนัท่ี  2  ธนัวำคม และวนัท่ี  3  ธนัวำคม  พ.ศ. 2559  

บณัฑิตหญิง   :  ชุดนิสติหรอืชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเทา้หุม้สน้) 
บณัฑิตชาย   :  ชุดนิสติหรอืชุดสุภาพ (สวมเสือ้เชิต้ และสวมรองเทา้หนงัหุม้สน้) 

 

กำรแต่งกำย วนัท่ี 4  ธนัวำคม และวนัท่ี  6  ธนัวำคม  พ.ศ. 2559  
บณัฑิตหญิง :  ระดบัปรญิญาตร ีแต่งกายเครือ่งแบบนิสติ เสือ้แขนสัน้ ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี สวมเสือ้เชิต้

แขนยาวสีขาว  ทัง้สองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวม
กระโปรงทรงตรงสกีรมท่า สวมถุงน่องเตม็ตวัสเีนื้อ รองเทา้หนังสดี าหุ้มส้น หวัตดัสูงไม่เกนิ
สองนิ้ว หา้มใส่รองเทา้สน้เขม็ รองเทา้หนงัแกว้มนัวาว และรองเทา้สน้ตกึ    

บณัฑิตทีร่บัราชการ 
                    แต่งเครือ่งแบบปกตขิาวและรองเทา้ตามตน้สงักดั สวมครยุวทิยฐานะ 
บณัฑิตชาย :  ระดบัปรญิญาตรแีละระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี สวมชุดสากลสกีรมท่า ทรงสุภาพและเป็นสี

เดียวกันทัง้เสื้อและกางเกง ไม่มลีวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา           
รองเท้าหนังหุ้มส้นสดี าไม่มลีวดลายและโลหะ  สวมถุงเทา้สดี า ไม่สวมรองเท้าผูกเชอืกเพื่อ
ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุในพธิ ีหา้มใส่รองเทา้ปลายแหลมยาวและรองเทา้หนงัแกว้มนัวาว  

 
พระภิกษุสงฆ:์  ห่มจวีรสพีระราชนิยม 
 
 



 
 
ทรงผมส ำหรบับณัฑิตท่ีเข้ำรบัพระรำชทำนปริญญำบตัร 
 หญิง จดัแต่งทรงผมใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย ไมแ่ต่งทรงผมแฟชัน่และไมท่ าสผีม ผมยาวใหเ้กลา้หรอืรวบไวใ้ห้ 
         เรยีบรอ้ย  ควรเกบ็ผมดา้นขา้งใบหน้า เพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายค านบั  
         ไมส่วมวกิหรอืตาขา่ยคลุมผม 
 ชำย  จดัแต่งทรงผมใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย ไมแ่ต่งทรงผมแฟชัน่  ไมท่ าสผีม ไมป่ล่อยผมยาวรงุรงั และ 
          ไมไ่วห้นวดเครา 

 

ผูเ้ข้ำรบัพระรำชทำนปริญญำบตัรทุกท่ำนต้องสวมครยุวิทยฐำนะ แบบ และสีตำมท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 
 

ข้อปฏิบติั 
บณัฑิตทุกคน ต้องเข้ำฝึกซ้อมตำมวนัและเวลำท่ีมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ก ำหนด มิฉะนัน้จะถกูตดัสิทธ์ิกำรเข้ำรบัพระรำชทำนปริญญำบตัร 

 


