
 
 

กาํหนดตารางการฝึกซ้อม 
พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

วนัเสารท่ี์ 4  มิถนุายน  พ.ศ. 2559 : รายงานตวัและฝึกซ้อมครัง้ท่ี 1 
    ระดบับณัฑิตศึกษา ทีจ่ะเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร (490 ราย) 
   รายงานตวั เวลา 8.00 น. คณบดีพบบณัฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น. ฝึกซ้อมตัง้แต่เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป 
 

บณัฑิตวิทยาลยั สถานท่ีรายงานตวัและฝึกซ้อม 
ดษุฎีบณัฑิตทุกสาขาวิชา 
มหาบณัฑิตทุกสาขาวิชา   
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทกุสาขาวิชา 

    รายงานตวั 
    ลานขา้งอาคารวจิยัและการศกึษาต่อเน่ืองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
    สยามบรมราชกุมาร ี
     

     ฝึกซ้อม 
    หอประชุมใหญ่  มศว ประสานมติร 

 

    ระดบัปริญญาตรี ทีจ่ะเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร ( 4319 ราย)  
    รายงานตวั เวลา 8.00 น.  คณบดีพบบณัฑิตเวลา 9.00 – 9.30 น.   
    ฝึกซ้อมท่ีคณะ/วิทยาลยั/สาํนัก  ตัง้แต่เวลา 9.30 น. เป็นตน้ไป 

คณะ ปริญญา/วิชาเอก สถานท่ีรายงานตวัและฝึกซ้อม 
คณะศึกษาศาสตร ์  (162 ราย) กศ.บ. ประถมศกึษา / เทคโนฯ /จติฯแนะแนว  หอ้งประชุมชัน้ 2 คณะศกึษาศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์ (522 ราย) กศ.บ. ภาษาไทย / ภาษาองักฤษ  

วท.บ./ ศศ.บ.  
โรงฝึกพลศกึษา  
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร  
(ฝา่ยมธัยม) ชัน้ 3 

คณะวิทยาศาสตร ์ (639 ราย) กศ.บ. คณิต / วทิยท์ัว่ไป / ชวี / เคม ี/ฟิสกิส ์  
วท.บ.  

คณะวทิยาศาสตร ์อาคาร 19 

คณะสงัคมศาสตร ์ (502 ราย) กศ.บ. สงัคมศกึษา 
บธ.บ./ ร.บ./ วท.บ./ ศศ.บ. / บช.บ. 

คณะสงัคมศาสตร ์

คณะพลศึกษา  (341 ราย) 
 

กศ.บ. สขุ-พละ / พลศกึษา / สขุศกึษา  
วท.บ. พลศกึษา / ศศ.บ. ผูนํ้านนัทนาการ 

คณะพลศกึษา มศว ประสานมติร 

วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา / สาธารณสขุฯ คณะพลศกึษา มศว องครกัษ์ 

คณะแพทยศาสตร ์ (128 ราย) พ.บ. คณะแพทยศาสตร ์มศว องครกัษ์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์ (48 ราย) ท.บ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์ ชัน้ 14 

คณะเภสชัศาสตร ์  (91ราย) ภ.บ. คณะเภสชัศาสตร ์มศว องครกัษ์ 

คณะสหเวชศาสตร ์  (96 ราย) วท.บ. คณะสหเวชศาสตร ์มศว องครกัษ์ 

คณะพยาบาลศาสตร ์  (90 ราย) พย.บ. คณะพยาบาลศาสตร ์มศว องครกัษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์  (377 ราย) วศ.บ. หอ้งประชุมใหญ่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มศว องครกัษ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ (376 ราย) ศป.บ. ทุกสาขา  กศ.บ.  ดนตรศีกึษา-ไทย, 
สากล /ทศันศลิปศกึษา ศลิปะการแสดงศกึษา  

หอ้งประชุม คณะศลิปกรรมศาสตร ์

วิทยาลยันานาชาติเพ่ือศึกษาความยัง่ยืน  

(88 ราย) 

ศศ.บ. วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื   



วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม  

(485 ราย) 

วท.บ. / ศศ.บ. หอ้งประชุม ชัน้ 2  
อาคารวจิยัและการศกึษาต่อเน่ือง ฯ 

สาํนักวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบาย

สาธารณะ (195 ราย) 

ศ.บ. สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรฯ์    
ชัน้ 14 อาคารบรกิาร : ศ. มล. ป่ิน มาลากุล 

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์

การเกษตร  (106 ราย) 

วท.บ. หอ้งประชุม ศ. ดร. สดุใจ เหลา่สนุทร 
อาคารสาํนกัหอสมดุกลาง 

วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั (73 ราย) ศศ.บ. ชัน้ 4 อาคารอาํนวยการ มศว องครกัษ์ 

 
 
วนัอาทิตยท่ี์ 5 มิถนุายน พ.ศ. 2559  : รายงานตวัและฝึกซ้อม ครัง้ท่ี 2  ณ มศว องครกัษ์ 
    ภาคเช้า 
    

รายงานตวั เวลา 8.00 น.           เดินแถว เวลา 09.00 น.  ฝึกซ้อม ตัง้แต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 

คณะ สถานท่ีรายงานตวั สถานท่ีฝึกซ้อม 
ดษุฎีบณัฑิตทุกสาขาวิชา 
มหาบณัฑิตทุกสาขาวิชา   
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทกุสาขาวิชา  

(490 ราย) 

อาคารเรียนรวม 
ห้อง   101   ชัน้  1                  เลขท่ี        1- 490  

  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
          

 
     

 
   
     

       
     

        
 
        
          
        

คณะศึกษาศาสตร ์ (162 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  101   ชัน้  1                  เลขท่ี    491 - 652   

คณะมนุษยศาสตร ์ (522 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  304   ชัน้  3                  เลขท่ี   653 – 910  
ห้อง  306   ชัน้  3                  เลขท่ี  911 - 1174      

คณะวิทยาศาสตร ์  (639 ราย) อาคารเรียนรวม  
ห้อง  201   ชัน้ 2                   เลขท่ี  1175 - 1377   
ห้อง  203   ชัน้ 2                   เลขท่ี 1378  - 1576 
ห้อง  204   ชัน้ 2                   เลขที  1577 - 1813   

คณะสงัคมศาสตร ์ (502ราย) 
 
 
 
 
 

อาคารเรียนรวม 
ห้อง  406   ชัน้ 4                   เลขท่ี 1814 - 1932 
ห้อง  407   ชัน้ 4                   เลขท่ี 1933 - 2016
ห้อง  408   ชัน้ 4                   เลขท่ี 2017 - 2161 
ห้อง  409   ชัน้ 4                   เลขท่ี 2162 - 2315 

 
 
 
 
 
 
 

อาคารกีฬา 1 มศว 



วนัอาทิตยท่ี์ 5 มิถนุายน พ.ศ. 2559  : รายงานตวัและฝึกซ้อม ครัง้ท่ี 2  ณ มศว องครกัษ์ 
 ภาคบา่ย 

 

รายงานตวั เวลา 12.00 น.           เดินแถว เวลา 13.00 น.  ฝึกซ้อมตัง้แต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
 

คณะ สถานท่ีรายงานตวั สถานทีฝึ่กซอ้ม 

คณะพลศึกษา  (341 ราย) อาคาร Sub Press Center    เลขท่ี 2316 - 2656        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารกีฬา 1 มศว องครกัษ์ 

 

คณะแพทยศาสตร ์ (128 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  102   ชัน้ 1                   เลขท่ี  2657 - 2784 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์ (48 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  102   ชัน้ 1                   เลขท่ี  2785 - 2832 

คณะเภสชัศาสตร ์  (91 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  102   ชัน้ 1                   เลขท่ี  2833 - 2923 

คณะสหเวชศาสตร ์  (96 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  102   ชัน้ 1                   เลขท่ี  2924 - 3019 

คณะพยาบาลศาสตร ์  (90 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  301  ชัน้  3                   เลขท่ี  3020 - 3109  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์  (377ราย) ห้องประชมุใหญ่  อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์
                                              เลขท่ี 3110 - 3486 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์ (376 ราย) อาคารเรียนเอนกประสงคข์องวิชาพืน้ฐาน 
ห้อง  103    ชัน้ 1                   เลขท่ี 3487 – 3582 
ห้อง  104    ชัน้ 1                   เลขท่ี 3583 – 3762 
ห้องโถงชัน้ 1                         เลขท่ี 3763  - 3862 

วิทยาลยันานาชาติเพ่ือศึกษาความยัง่ยืน  

(88 ราย) 

อาคารเรียนรวม 
ห้อง  405   ชัน้ 4                   เลขท่ี  3863 – 3950  

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม  

(485 ราย) 

อาคารเรียนรวม 
ห้อง  401   ชัน้ 4                  เลขท่ี 3951 – 4150 
ห้อง  402   ชัน้ 4                  เลขท่ี 4151 – 4250 
ห้อง  403   ชัน้ 4                  เลขท่ี 4251 – 4328 
ห้อง  404  ชัน้ 4                  เลขท่ี  4329 – 4435 

สาํนักวิชาเศรษฐศาสตรแ์ละ 
นโยบายสาธารณะ  (195 ราย) 

อาคารเรียนรวม 
ห้อง  501   ชัน้ 5                  เลขท่ี 4436 – 4630        

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์

การเกษตร  (106ราย) 

อาคารเรียนรวม 
ห้อง  206  ชัน้ 2                    เลขท่ี 4631 – 4736 

วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั (73 ราย) อาคารเรียนรวม 
ห้อง  101  ชัน้ 1                    เลขท่ี  4737 - 4809 

วนัจนัทรท่ี์ 6 มิถนุายน พ.ศ. 2559  : รายงานตวัและฝึกซ้อมใหญ่  ณ  มศว องครกัษ์ 
ระดบับณัฑิตศึกษา และระดบัปริญญาตรี 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
10.00 – 11.00 น. รายงานตวั  สถานท่ีเดิมเหมือนวนัท่ี 5 มิถนุายน 2559 

 

อาคารกีฬา 1  มศว องครกัษ์ 11.30 น. เดินแถวเพ่ือเข้าฝึกซ้อมใหญ่ 
14.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่ 

 



วนัพธุท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2559  : พิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ  ณ  มศว องครกัษ์ 
ระดบับณัฑิตศึกษา และระดบัปริญญาตรี 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
10.00 – 11.00 น. รายงานตวั  สถานท่ีเดิมเหมือนวนัท่ี 5 มิถนุายน 2559 

 

อาคารกีฬา 1  มศว องครกัษ์ 11.30 น. เดินแถวเพ่ือเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ 
14.00 น. เข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร 

 
 

การแต่งกาย วนัท่ี  4  และวนัท่ี 5  มิถนุายน  พ.ศ. 2559  
บณัฑิตหญิง   :  ชุดนิสติหรอืชุดสภุาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเทา้หุม้สน้) 
บณัฑิตชาย   :  ชุดนิสติหรอืชุดสภุาพ (สวมเสือ้เชิต้ และสวมรองเทา้หนงัหุม้สน้) 

 

การแต่งกาย วนัท่ี วนัท่ี  6  และวนัท่ี 8  มิถนุายน  พ.ศ. 2559 
บณัฑิตหญิง :  ระดบัปรญิญาตร ีแต่งกายเครื่องแบบนิสติ เสือ้แขนสัน้ ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี สวมเสือ้เชิต้

แขนยาวสีขาว  ทัง้สองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวม
กระโปรงทรงตรงสกีรมท่า สวมถุงน่องเตม็ตวัสเีน้ือ รองเทา้หนังสดีําหุม้สน้ หวัตดัสูงไม่เกนิ
สองน้ิว หา้มใสร่องเทา้สน้เขม็   สาํหรบัขา้ราชการพลเรอืน  ขา้ราชการทหาร และ 

                   ขา้ราชการตํารวจ แต่งเครือ่งแบบปกตขิาวตามตน้สงักดั สวมครยุวทิยฐานะ 
บณัฑิตชาย :  ระดบัปรญิญาตรแีละระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี สวมชุดสากลสกีรมท่า ทรงสุภาพและเป็นสี

เดียวกันทัง้เสื้อและกางเกง ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา          
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําไม่มีลวดลายและโลหะ ถุงเท้าสีดํา สําหรบัข้าราชการพลเรือน 
ขา้ราชการทหารและขา้ราชการตํารวจแต่งเครือ่งแบบปกตขิาวตามตน้สงักดั  

  สวมครยุวทิยฐานะ 
พระภิกษุสงฆ:์  หม่จวีรสพีระราชนิยม 

 
ทรงผมสาํหรบับณัฑิตท่ีเข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร 
 หญิง จดัแต่งทรงผมใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย ไมแ่ต่งทรงผมแฟชัน่และไมท่าํสผีม ผมยาวใหเ้กลา้หรอืรวบไวใ้ห ้
         เรยีบรอ้ย  ควรเกบ็ผมดา้นขา้งใบหน้า เพือ่ความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายคาํนบั  
         ไมส่วมวกิหรอืตาขา่ยคลุมผม 
 ชาย  จดัแต่งทรงผมใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย ไมแ่ต่งทรงผมแฟชัน่  ไมท่าํสผีม ไมป่ล่อยผมยาวรงุรงั และ 
          ไมไ่วห้นวดเครา 

 

ผูเ้ข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัรทุกท่านต้องสวมครยุวิทยฐานะ แบบ และสีตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 
 

ข้อปฏิบติั 
บณัฑิตทุกคน ต้องเข้าฝึกซ้อมตามวนัและเวลาท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

กาํหนด มิฉะนัน้จะถกูตดัสิทธ์ิการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร 

 


