กำหนดตำรำงกำรรำยงำนตัวและฝึกซ้อม
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมครั้งที่ 1
ระดับบัณฑิตศึกษำ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (495 รำย)
รำยงำนตัว เวลา 08.00 น. คณบดีพบบัณฑิต เวลา 09.00 – 09.30 น. ฝึกซ้อมตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยำลัย
ดุษฎีบัณฑิตทุกสำขำวิชำ
มหำบัณฑิตทุกสำขำวิชำ

สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
รำยงำนตัว
ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ฝึกซ้อม
หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ระดับปริญญำตรี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ( 4,622 รำย)
รำยงำนตัว เวลา 08.00 น. คณบดีพบบัณฑิต เวลา 09.00 – 09.30 น.
ฝึกซ้อมที่ คณะ/วิทยำลัย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
คณะ
สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
คณะศึกษำศำสตร์ (93 รำย)
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศำสตร์ (524 รำย)
ห้อง 14-305 และ 14-405 อาคาร 14 (เรียนรวม)
คณะสังคมศำสตร์
- หลักสูตร กศ.บ. / วท.บ. / ศศ.บ. / ร.บ. (350 รำย) คณะสังคมศาสตร์
- หลักสูตร บธ.บ. /บช.บ. (410 รำย)
โถงชั้น 1 อาคาร 14 (เรียนรวม)
คณะวิทยำศำสตร์ (559 รำย)
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษำ (387 รำย)
คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศำสตร์ (187 รำย)
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะทันตแพทยศำสตร์ (65 รำย)
ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศำสตร์ (83 รำย)
คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะกำยภำพบำบัด (110 รำย)
คณะกายภาพบาบัด มศว องครักษ์
คณะพยำบำลศำสตร์ (163 รำย)
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยั่งยืน (123 รำย)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (406 รำย)
อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
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คณะ
คณะศิลปกรรมศำสตร์ (376 รำย)
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม (361 รำย)
วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย (38 รำย)
คณะเศรษฐศำสตร์ (165 รำย)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
(122 รำย)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(100 รำย)

สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
ชั้น 3 อาคารอานวยการ มศว องครักษ์
ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์
ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

วันเสำร์ที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
ภำคเช้ำ
รำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.
คณะ
ดุษฎีบัณฑิต มหำบัณฑิต (495 รำย)
คณะศึกษำศำสตร์ (93 รำย)
คณะมนุษยศำสตร์ (524 รำย)

คณะสังคมศำสตร์ (760 รำย)

คณะวิทยำศำสตร์ (559 รำย)
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เดินแถว เวลำ 09.00 น.

ฝึกซ้อม ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

สถำนที่รำยงำนตัว
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 101 ชั้น 1 เลขที่ 1 - 495
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 101 ชั้น 1 เลขที่ 496 - 588
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 203 ชั้น 2 เลขที่ 589 - 839
ห้อง 201 ชั้น 2 เลขที่ 840 - 1112
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 407 ชั้น 4 เลขที่ 1113 - 1141
ห้อง 409 ชั้น 4 เลขที่ 1142 - 1249
ห้อง 408 ชั้น 4 เลขที่ 1250 - 1362
ห้อง 403 ชั้น 4 เลขที่ 1363 - 1420
ห้อง 402 ชั้น 4 เลขที่ 1421 - 1468
ห้อง 405 ชั้น 4 เลขที่ 1469 - 1537
ห้อง 401 ชั้น 4 เลขที่ 1538 - 1658
ห้อง 404 ชั้น 4 เลขที่ 1659 - 1741
ห้อง 406 ชั้น 4 เลขที่ 1742 - 1872
อำคำรเรียนรวม

สถำนที่ฝึกซ้อม
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รำยงำนตัว เวลำ 8.00 น.
คณะ

เดินแถว เวลำ 09.00 น.

ฝึกซ้อม ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

สถำนที่รำยงำนตัว
ห้อง 306 ชั้น 3 เลขที่ 1873 - 2134
ห้อง 304 ชั้น 3 เลขที่ 2135 - 2431

สถำนที่ฝึกซ้อม

วันเสำร์ที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
ภำคบ่ำย
รำยงำนตัว เวลำ 11.30 น.
คณะ

เดินแถว เวลำ 12.30 น.

ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป

สถำนที่รำยงำนตัว
คณะพลศึกษำ (387 รำย)
อำคำรสิรินธร คณะพลศึกษำ
เลขที่ 2432 - 2818
คณะแพทยศำสตร์ (187 รำย)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 102 ชั้น 1 เลขที่ 2819 - 3005
คณะทันตแพทยศำสตร์ (65 รำย)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 102 ชั้น 1 เลขที่ 3006 - 3070
คณะเภสัชศำสตร์ (83 รำย)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 102 ชั้น 1 เลขที่ 3071 - 3153
คณะกำยภำพบำบัด (110 รำย)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 101 ชั้น 1 เลขที่ 3154 – 3263
คณะพยำบำลศำสตร์ (163 รำย)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 301 ชั้น 3 เลขที่ 3264 - 3426
วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยั่งยืน อำคำรกำยภำพบำบัด
(123 รำย)
ห้อง 146 ชั้น 1 เลขที่ 3427 - 3549
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (406 รำย)
อำคำรหอประชุม คณะวิศวกรรมศำสตร์
เลขที่ 3550 - 3955
คณะศิลปกรรมศำสตร์ (376 รำย)
อำคำรกำยภำพบำบัด
ห้องประชุม ชั้น 1 เลขที่ 3956 - 4195
ห้อง 139 ชั้น 1 เลขที่ 4196 - 4242
ห้อง 140 ชั้น 1 เลขที่ 4243 – 4294
ห้อง 122 ชั้น 1 เลขที่ 4295 – 4331
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รำยงำนตัว เวลำ 11.30 น.

เดินแถว เวลำ 12.30 น.

ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป

คณะ

สถำนที่รำยงำนตัว
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
อำคำรหอสมุด มศว องครักษ์ ชั้น 1
(361 รำย)
เลขที่ 4332 - 4692
วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย (38 รำย)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 204 ชั้น 2 เลขที่ 4693 - 4730
คณะเศรษฐศำสตร์ (165 รำย)
อำคำรเรียนรวม
ห้อง 204 ชั้น 2 เลขที่ 4731 - 4895
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อำคำรเรียนรวม
กำรเกษตร (122 รำย)
ห้อง 206 ชั้น 2 เลขที่ 4896 - 5017
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
อำคำรเรียนรวม
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (100 รำย)
ห้อง 101 ชั้น 1 เลขที่ 5018 - 5117

สถำนที่ฝึกซ้อม

วันอำทิตย์ที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
ระดับบัณฑิตศึกษำ และระดับปริญญำตรี
เวลำ
04.30 – 05.15 น.

กิจกรรม

สถำนที่

รำยงำนตัวสถำนที่เดิมเหมือนวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2562

05.30 น.

เดินแถวเพื่อเข้ำฝึกซ้อมใหญ่

09.00 น.

ฝึกซ้อมใหญ่

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์

วันอังคำรที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 : พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ ณ มศว องครักษ์
ระดับบัณฑิตศึกษำ และระดับปริญญำตรี
เวลำ
04.30 – 05.15 น.

กิจกรรม

สถำนที่

รำยงำนตัวสถำนที่เดิมเหมือนวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2562

05.30 น.

เดินแถวเพื่อเข้ำบริเวณพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ

09.00 น.

รับพระรำชทำนปริญญำบัตร
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