
ก ำหนดตำรำงกำรรำยงำนตัวและฝึกซ้อม 
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

วันอำทิตย์ที่ 12 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมคร้ังที่ 1 
ระดับบัณฑิตศึกษำ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (627 รำย) 
รำยงำนตัว เวลา 06.00 น. คณบดีพบบัณฑิต เวลา 09.00 – 09.30 น. ฝึกซ้อมตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

บัณฑิตวิทยำลัย สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม 

ดุษฎีบัณฑิตทุกสำขำวิชำ 

มหำบัณฑิตทุกสำขำวิชำ   

ประกำศนียบัตรบัณฑิตทกสำขำวิชำ 

รำยงำนตัว 

ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   

ฝึกซ้อม 

หอประชุมใหญ่  มศว ประสานมิตร 

 

ระดับปริญญำตรี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ( 4,627 รำย)  
ประสำนมิตร รำยงำนตัว เวลา 06.00 น.  คณบดีพบบัณฑิต เวลา 09.00 – 09.30 น.   
องครักษ์ รำยงำนตัว  เวลา 07.00 น.  คณบดีพบบัณฑิต เวลา 09.00 – 09.30 น.   
ฝึกซ้อมท่ี คณะ/วิทยำลัย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

คณะ สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม 
คณะศึกษำศำสตร์ (75 รำย) ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์ (619 รำย) ห้อง 14-205 และ 14-405 อาคาร 14 (เรียนรวม) 

รับรายงานตัวโถงหน้าลิฟต์ชั้น 2 
คณะวิทยำศำสตร์ (372 รำย) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์ (910 รำย) 
   หลกัสูตร กศ.บ. / วท.บ. / ศศ.บ. / ร.บ. (484 ราย) 

คณะสังคมศาสตร์ 

  หลักสูตร บธ.บ. /บช.บ. ( 426 ราย) ชั้น 5 - ชั้น 8 อาคาร 14 (เรียนรวม) 
คณะพลศึกษำ (433 รำย)  คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ 
คณะแพทยศำสตร์ (182 รำย) คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ (59 รำย) ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศำสตร์ (89  รำย) คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์ 
คณะกำยภำพบ ำบัด (83 รำย) คณะกายภาพบ าบัด มศว องครักษ์ 
คณะพยำบำลศำสตร์ (115 รำย) คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (361 รำย) อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์  
คณะศิลปกรรมศำสตร์ (356 รำย) หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4  

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 



คณะ สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม 
วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมย่ังยืน (100 รำย) วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม (384 รำย) ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
ส ำนักวิชำเศรษฐศำสตร์และนโยบำยสำธำรณะ (1 รำย) ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ (160 รำย) ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
(142 รำย) 

ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ 

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย (52 รำย) ชั้น 3 อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(115 รำย) 

ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ  

วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (19 รำย) ชั้น 7 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศร ี

 

วันอังคำรที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมครั้งท่ี 2  ณ มศว องครักษ์ 
ภำคเช้ำ 

   รำยงำนตัว เวลำ 8.00  น.              เดินแถว เวลำ  09.00 น.  ฝึกซ้อม ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป                                                          

คณะ สถำนที่รำยงำนตัว สถำนที่ฝึกซ้อม 

ดุษฎีบัณฑิต มหำบัณฑิต  
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทกสำขำวิชำ 
(627 รำย) 

อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101  ชั้น 1     เลขที่ 01001 - 01627 

 อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์ 

คณะศึกษำศำสตร์ (75 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101  ชั้น 1     เลขที ่02001 - 02075 

คณะมนุษยศำสตร์ (619 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม   
ห้อง 201  ชั้น 2    เลขที่ 03001 - 03188 
ห้อง 203  ชั้น 2    เลขที่ 03189 - 03419 
ห้อง 204  ชั้น 2    เลขท่ี 03420 - 03619 

คณะวิทยำศำสตร์ (372 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 301  ชั้น 3    เลขที ่04001 - 04080 
ห้อง 304  ชั้น 3    เลขที ่04081 - 04281 
ห้อง 306  ชั้น 3    เลขที ่04282 - 04372 

คณะสังคมศำสตร์ (910 รำย) 
 

อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรอเนกประสงค์ของ
วิชำพื้นฐำน  
ห้อง 104  ชั้น 1    เลขที่ 05001 - 05160 
ห้อง 105  ชั้น 1    เลขที่ 05161 - 05316 



   รำยงำนตัว เวลำ 8.00  น.              เดินแถว เวลำ  09.00 น.  ฝึกซ้อม ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป                                                          

คณะ สถำนที่รำยงำนตัว สถำนที่ฝึกซ้อม 

ห้อง 401  ชั้น 4    เลขที่ 05317 - 05381 
ห้อง 402  ชั้น 4    เลขที่ 05382 - 05444 
ห้อง 403  ชั้น 4    เลขที่ 05445 - 05497 
ห้อง 404  ชั้น 4    เลขที่ 05498 - 05607 
ห้อง 405  ชั้น 4    เลขที่ 05608 - 05730 
ห้อง 406  ชั้น 4    เลขที่ 05731 - 05780 
ห้อง 407  ชั้น 4    เลขที่ 05781 - 05820 
ห้อง 408  ชั้น 4    เลขที่ 05821 - 05872 
ห้อง 409  ชั้น 4    เลขที่ 05873 - 05910 
 

 
 
วันอังคำรที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2  ณ มศว องครักษ์ 

ภำคบ่ำย 

รำยงำนตัว เวลำ 11.30 น.           เดินแถว เวลำ 12.30 น.  ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป 

คณะ สถำนที่รำยงำนตัว สถำนที่ฝึกซ้อม 
คณะพลศึกษำ (433 รำย) 
 

อำคำรสิรินธร คณะพลศึกษำ 
 เลขที่  06001 - 06433 

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์ 

คณะแพทยศำสตร์ (182 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102  ชั้น 1 เลขที่  07001 - 07182 

คณะทันตแพทยศำสตร์ (59 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102  ชั้น 1 เลขที่  08001 - 08059 

คณะเภสัชศำสตร์ (89 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102  ชั้น 1 เลขที่  09001 - 09089 

คณะกำยภำพบ ำบัด (83 รำย) อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 206  ชั้น 2 เลขที่  10001 - 10083 

คณะพยำบำลศำสตร์ (115 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 206  ชั้น 2 เลขที่  11001 - 11115 

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร ์(361 รำย) อำคำรหอประชุม คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 เลขที่  12001 - 12361 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (356 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 401 ชั้น 4 เลขที่  13001 - 13185 



รำยงำนตัว เวลำ 11.30 น.           เดินแถว เวลำ 12.30 น.  ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป 

คณะ สถำนที่รำยงำนตัว สถำนที่ฝึกซ้อม 

ห้อง 402 ชั้น 4 เลขที่  13186 - 13260 
ห้อง 403 ชั้น 4 เลขที่  13261 - 13325 
ห้อง 404 ชั้น 4 เลขที่  13326 - 13356 

วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมย่ังยืน 
(100 รำย) 

อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 406  ชั้น 4 เลขที่  14001 - 14100 

วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม  
(384 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 405 ชั้น 4 เลขที่  15001 - 15061 
ห้อง 407 ชั้น 4 เลขที่  15062 - 15112 
ห้อง 408 ชั้น 4 เลขที่  15113 - 15235 
ห้อง 409 ชั้น 4 เลขที ่ 15236 - 15384 

ส ำนักวิชำเศรษฐศำสตร์และนโยบำย
สำธำรณะ (1 รำย) 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 501  ชั้น 5 เลขที่  16001 

 

คณะเศรษฐศำสตร์ (160 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 501  ชั้น 5 เลขที่  17001 - 17142 
ห้อง 502  ชั้น 5 เลขที่  17143 - 17160 

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
กำรเกษตร (142 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 506  ชั้น 5 เลขที่  18001 - 18110 
ห้อง 507  ชั้น 5 เลขที่  18111 - 18142 

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย (52 รำย) อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 509 ชั้น 5 เลขที่  19001 - 19052 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (115 รำย) 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 508  ชั้น 5 เลขที่  20001 – 20115 

 

วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  
(19 รำย)  

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 509  ชั้น 5 เลขที่  21001 - 21019 

 

 

 

 

 

 



วันพุธที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมใหญ่  ณ มศว องครักษ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ และระดับปริญญำตรี 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

04.30 – 05.30 น. รำยงำนตัวสถำนที่เดิมเหมือนวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

อำคำรกีฬำ 1  มศว องครักษ์ 05.45 น. เดินแถวเพื่อเข้ำฝึกซ้อมใหญ่ 

09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่ 

 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564  : พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ  ณ  มศว องครักษ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ และระดับปริญญำตรี 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

05.00 – 05.30 น. รำยงำนตัวสถำนที่เดิมเหมือนวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

อำคำรกีฬำ 1  มศว องครักษ์ 05.45 น. เดินแถวเพื่อเข้ำบริเวณพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ 

09.00 น. รับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 


