กําหนดตารางการฝึ กซ้อม
พิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2557
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
วันเสาร์ที่ 4 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2559 : รายงานตัวและฝึ กซ้อมครัง้ ที่ 1
ระดับบัณฑิ ตศึกษา ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (490 ราย)
รายงานตัว เวลา 8.00 น. คณบดีพบบัณฑิ ต เวลา 9.00 – 9.30 น. ฝึ กซ้อมตัง้ แต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย
ดุษฎีบณ
ั ฑิ ตทุกสาขาวิ ชา
มหาบัณฑิ ตทุกสาขาวิ ชา
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทุกสาขาวิ ชา

สถานที่รายงานตัวและฝึ กซ้อม
รายงานตัว
ลานข้างอาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ฝึ กซ้อม
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ระดับปริ ญญาตรี ทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ( 4319 ราย)
รายงานตัว เวลา 8.00 น. คณบดีพบบัณฑิ ตเวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึ กซ้อมที่คณะ/วิ ทยาลัย/สํานัก ตัง้ แต่เวลา 9.30 น. เป็ นต้นไป
คณะ
ปริ ญญา/วิ ชาเอก
สถานที่รายงานตัวและฝึ กซ้อม
กศ.บ. ประถมศึกษา / เทคโนฯ /จิตฯแนะแนว ห้องประชุมชัน้ 2 คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ (162 ราย)
โรงฝึกพลศึกษา
กศ.บ. ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ (522 ราย)
วท.บ./ ศศ.บ.

คณะวิ ทยาศาสตร์ (639 ราย)

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝา่ ยมัธยม) ชัน้ 3
คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19

คณะแพทยศาสตร์ (128 ราย)

กศ.บ. คณิต / วิทย์ทวไป
ั ่ / ชีว / เคมี /ฟิสกิ ส์
วท.บ.
กศ.บ. สังคมศึกษา
บธ.บ./ ร.บ./ วท.บ./ ศศ.บ. / บช.บ.
กศ.บ. สุข-พละ / พลศึกษา / สุขศึกษา
วท.บ. พลศึกษา / ศศ.บ. ผูน้ ํานันทนาการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา / สาธารณสุขฯ
พ.บ.

คณะทันตแพทยศาสตร์ (48 ราย)

ท.บ.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ชัน้ 14

คณะเภสัชศาสตร์ (91ราย)

ภ.บ.

คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะสหเวชศาสตร์ (96 ราย)

วท.บ.

คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะพยาบาลศาสตร์ (90 ราย)

พย.บ.

คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์

คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ (377 ราย)

วศ.บ.

คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ (376 ราย)

ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มศว องครักษ์
ห้องประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศป.บ. ทุกสาขา กศ.บ. ดนตรีศกึ ษา-ไทย,
สากล /ทัศนศิลปศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา
ศศ.บ.
วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยังยื
่ น

คณะสังคมศาสตร์ (502 ราย)
คณะพลศึกษา (341 ราย)

วิ ทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยังยื
่ น
(88 ราย)

คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

วิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(485 ราย)
สํานักวิ ชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ (195 ราย)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
การเกษตร (106 ราย)
วิ ทยาลัยโพธิ วิชชาลัย (73 ราย)

วท.บ. / ศศ.บ.

ห้องประชุม ชัน้ 2
อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่อง ฯ

ศ.บ.

สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ
ชัน้ 14 อาคารบริการ : ศ. มล. ปิ่ น มาลากุล

วท.บ.

ห้องประชุม ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารสํานักหอสมุดกลาง

ศศ.บ.

ชัน้ 4 อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์

วันอาทิ ตย์ที่ 5 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2559 : รายงานตัวและฝึ กซ้อม ครัง้ ที่ 2 ณ มศว องครักษ์
ภาคเช้า
รายงานตัว เวลา 8.00 น.
คณะ
ดุษฎีบณ
ั ฑิ ตทุกสาขาวิ ชา
มหาบัณฑิ ตทุกสาขาวิ ชา
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทุกสาขาวิ ชา

เดิ นแถว เวลา 09.00 น.

ฝึ กซ้อม ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป

สถานที่รายงานตัว
อาคารเรียนรวม
ห้อง 101 ชัน้ 1
เลขที่

สถานที่ฝึกซ้อม
1- 490

(490 ราย)
คณะศึกษาศาสตร์ (162 ราย)
คณะมนุษยศาสตร์ (522 ราย)

คณะวิ ทยาศาสตร์ (639 ราย)

คณะสังคมศาสตร์ (502ราย)

อาคารเรียนรวม
ห้อง 101 ชัน้ 1
อาคารเรียนรวม
ห้อง 304 ชัน้ 3
ห้อง 306 ชัน้ 3
อาคารเรียนรวม
ห้อง 201 ชัน้ 2
ห้อง 203 ชัน้ 2
ห้อง 204 ชัน้ 2
อาคารเรียนรวม
ห้อง 406 ชัน้ 4
ห้อง 407 ชัน้ 4
ห้อง 408 ชัน้ 4
ห้อง 409 ชัน้ 4

เลขที่ 491 - 652
อาคารกีฬา 1 มศว
เลขที่ 653 – 910
เลขที่ 911 - 1174
เลขที่ 1175 - 1377
เลขที่ 1378 - 1576
เลขที 1577 - 1813
เลขที่ 1814 - 1932
เลขที่ 1933 - 2016
เลขที่ 2017 - 2161
เลขที่ 2162 - 2315

วันอาทิ ตย์ที่ 5 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2559 : รายงานตัวและฝึ กซ้อม ครัง้ ที่ 2 ณ มศว องครักษ์
ภาคบ่าย
รายงานตัว เวลา 12.00 น.

เดิ นแถว เวลา 13.00 น.

ฝึ กซ้อมตัง้ แต่ เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป

คณะ
คณะพลศึกษา (341 ราย)

สถานที่รายงานตัว
อาคาร Sub Press Center เลขที่ 2316 - 2656

คณะแพทยศาสตร์ (128 ราย)

อาคารเรียนรวม
ห้อง 102 ชัน้ 1
เลขที่ 2657 - 2784
อาคารเรียนรวม
ห้อง 102 ชัน้ 1
เลขที่ 2785 - 2832
อาคารเรียนรวม
ห้อง 102 ชัน้ 1
เลขที่ 2833 - 2923
อาคารเรียนรวม
ห้อง 102 ชัน้ 1
เลขที่ 2924 - 3019
อาคารเรียนรวม
ห้อง 301 ชัน้ 3
เลขที่ 3020 - 3109
ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะวิ ศวกรรมศาสตร์
เลขที่ 3110 - 3486
อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิ ชาพืน้ ฐาน
ห้อง 103 ชัน้ 1
เลขที่ 3487 – 3582
ห้อง 104 ชัน้ 1
เลขที่ 3583 – 3762
ห้องโถงชัน้ 1
เลขที่ 3763 - 3862
อาคารเรียนรวม
ห้อง 405 ชัน้ 4
เลขที่ 3863 – 3950

คณะทันตแพทยศาสตร์ (48 ราย)
คณะเภสัชศาสตร์ (91 ราย)
คณะสหเวชศาสตร์ (96 ราย)
คณะพยาบาลศาสตร์ (90 ราย)
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ (377ราย)
คณะศิ ลปกรรมศาสตร์ (376 ราย)

วิ ทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยังยื
่ น
(88 ราย)
วิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(485 ราย)

สํานักวิ ชาเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ (195 ราย)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์
การเกษตร (106ราย)
วิ ทยาลัยโพธิ วิชชาลัย (73 ราย)

อาคารเรียนรวม
ห้อง 401 ชัน้ 4
ห้อง 402 ชัน้ 4
ห้อง 403 ชัน้ 4
ห้อง 404 ชัน้ 4
อาคารเรียนรวม
ห้อง 501 ชัน้ 5
อาคารเรียนรวม
ห้อง 206 ชัน้ 2
อาคารเรียนรวม
ห้อง 101 ชัน้ 1

สถานทีฝ่ ึกซ้อม

อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

เลขที่ 3951 – 4150
เลขที่ 4151 – 4250
เลขที่ 4251 – 4328
เลขที่ 4329 – 4435
เลขที่ 4436 – 4630
เลขที่ 4631 – 4736
เลขที่ 4737 - 4809

วันจันทร์ที่ 6 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2559 : รายงานตัวและฝึ กซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
ระดับบัณฑิ ตศึกษา และระดับปริ ญญาตรี
เวลา
กิ จกรรม
สถานที่
10.00 – 11.00 น.
11.30 น.
14.00 น.

รายงานตัว สถานที่เดิ มเหมือนวันที่ 5 มิ ถนุ ายน 2559
เดิ นแถวเพื่อเข้าฝึ กซ้อมใหญ่
ฝึ กซ้อมใหญ่

อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

วันพุธที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 : พิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตรฯ ณ มศว องครักษ์
ระดับบัณฑิ ตศึกษา และระดับปริ ญญาตรี
เวลา
กิ จกรรม
สถานที่
10.00 – 11.00 น.
11.30 น.
14.00 น.

รายงานตัว สถานที่เดิ มเหมือนวันที่ 5 มิ ถนุ ายน 2559
เดิ นแถวเพื่อเข้าบริ เวณพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตรฯ

เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร

อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

การแต่งกาย วันที่ 4 และวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559
บัณฑิ ตหญิ ง : ชุดนิสติ หรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุม้ ส้น)
บัณฑิ ตชาย : ชุดนิสติ หรือชุดสุภาพ (สวมเสือ้ เชิต้ และสวมรองเท้าหนังหุม้ ส้น)

การแต่งกาย วันที่ วันที่ 6 และวันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559
บัณฑิ ตหญิ ง : ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครื่องแบบนิสติ เสือ้ แขนสัน้ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมเสือ้ เชิต้
แขนยาวสีข าว ทัง้ สองระดับ ต้อ งกลัด กระดุ ม คอติด เข็ม เครื่องหมายมหาวิท ยาลัย สวม
กระโปรงทรงตรงสีกรมท่า สวมถุงน่ องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีดําหุม้ ส้น หัวตัดสูงไม่เกิน
สองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร และ
ข้าราชการตํารวจ แต่งเครือ่ งแบบปกติขาวตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ
บัณ ฑิ ตชาย : ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพและเป็ นสี
เดีย วกัน ทัง้ เสื้อ และกางเกง ไม่มีล วดลาย เสื้อ เชิ้ต ข้างในสีข าวแขนยาว ผูก เนคไทสีเทา
รองเท้ า หนั ง หุ้ม ส้น สีดํ า ไม่ มีล วดลายและโลหะ ถุ ง เท้ า สีดํ า สํ า หรับ ข้า ราชการพลเรือ น
ข้าราชการทหารและข้าราชการตํารวจแต่งเครือ่ งแบบปกติขาวตามต้นสังกัด
สวมครุยวิทยฐานะ
พระภิ กษุสงฆ์: ห่มจีวรสีพระราชนิยม

ทรงผมสําหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
หญิ ง จัดแต่งทรงผมให้สภุ าพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชันและไม่
่
ทาํ สีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบไว้ให้
เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้า เพือ่ ความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายคํานับ
ไม่สวมวิกหรือตาข่ายคลุมผม
ชาย จัดแต่งทรงผมให้สภุ าพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชัน่ ไม่ทาํ สีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง และ
ไม่ไว้หนวดเครา
ผูเ้ ข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรทุกท่านต้องสวมครุยวิ ทยฐานะ แบบ และสีตามที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด
ข้อปฏิ บตั ิ
บัณฑิ ตทุกคน ต้องเข้าฝึ กซ้อมตามวันและเวลาที่มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
กําหนด มิ ฉะนัน้ จะถูกตัดสิ ทธิ์ การเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร

