
 

 

 

กำหนดการ 

รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1  

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 

ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

-------------------------------------------------------------------- 

เวลา  06.00 – 09.00 น.  บัณฑิตรายงานตัว ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

          09.00 – 09.30 น.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พบบัณฑิต 

          09.30 – 12.00 น.  ฝึกซ้อมการรับปริญญา 

           

 

กลุ่มบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 

กลุ่มที่ 1  ฝึกซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-401 จำนวนทั้งหมด 100 คน 

ประธานการฝึกซ้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกซ้อม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร สโมสร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรนิันท์ แก่นทอง  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม         

 

บัณฑิตสาขา 

ลำดับการเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

จำนวน (คน) 

กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 4001 – 4057 57 

กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 4058 – 4080 23 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 4081 – 4100 20 

         รวม                       100 
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กลุ่มที่ 2  ฝึกซ้อมย่อย  ณ ห้อง 19-402 จำนวนทั้งหมด 91 คน 

ประธานการฝึกซ้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกซ้อม 

1. อาจารย์ ดร.วิชุดา บุญรัตกลิน   

2. อาจารย์ ดร.ณวรา สีที  

3. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา เฉลยีวศักดิ์  

4. อาจารย์วีณา ทองรอด    

 

บัณฑิตสาขา 

ลำดับการเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

จำนวน (คน) 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4101 – 4104 4 

กศ.บ. ชีววิทยา 4105 – 4106 2 

กศ.บ. เคมี 4107 – 4112 6 

กศ.บ. ฟิสิกส์ 4113 – 4128 16 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 4129 – 4137 9 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 4138 – 4156 19 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 4157 – 4191 35 

             รวม      91 
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กลุ่มที่ 3  ฝึกซ้อมย่อย  ณ ห้อง 19-403 จำนวนทั้งหมด 86 คน 

ประธานการฝึกซ้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ 

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกซ้อม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร      

4. อาจารย์ ดร.ธนิต ศิริบุญ 

 

บัณฑิตสาขา 

ลำดับการเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

จำนวน (คน) 

วท.บ. เคมี 4192 – 4226 35 

วท.บ. ชวีวิทยา 4227 – 4247 21 

วท.บ. ฟิสิกส์   4248 – 4275 28 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 4276 – 4277 2 

                                      รวม     86 
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กลุ่มที่ 4  ฝึกซ้อมย่อย  ณ ห้อง 19-502 จำนวนทั้งหมด 95 คน 

ประธานการฝึกซ้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ 

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกซ้อม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย    

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา 

3. อาจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์   

4. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข 

 

บัณฑิตสาขา 

ลำดับการเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

จำนวน (คน) 

วท.บ. สถิต ิ 4278 – 4302 25 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4303 – 4341 39 

วท.บ. จุลชีววิทยา 4342 – 4370 29 

วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ 4371 – 4372  2 

                                                                    รวม     95 

 


