
 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120090 นางสาวโรซวรรณา เซพโฆลาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120014 นางสาวจิตติมา ชอบเอียด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199120015 นางสาวอิสริยา ปรมัตถากร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299120001 นายจีรศักดิ์ ดีสะเมาะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199120005 นายธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299120002 นายนันทชัย นวลสอาด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120017 นายศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199150051 นางสาวเกศินี จงมนตรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199150026 นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150001 นายจิตติ ชนะฤทธิชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150002 นายธนัช ยอดดําเนิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199150093 นายประวีณ สุทธิสง่า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150003 นายวัชรพล เคนศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199150057 นายวายุ แวงแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150004 นายอนุศักด์ิ สุคง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150017 นางสาวกุลธิดา อ่อนมี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150019 นางสาวประภัสสร สมสถาน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150021 นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150023 นางสาววรัญชลี รอตเรือง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

54199150095 นางสาววิมลรัตน์ รุกขวรกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120009 นางศรัณภัสร์ แวกโกเนอร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150024 นางหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150018 นายธนาวุฒิ สุขสําราญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120008 นายรังสรรค์ ปู่ทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150022 นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199150007 นายโอภาส สุขหวาน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199150012 นายชัชวาล หังสพฤกษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150017 นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150018 นางสาวธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150019 นางปัติมา โฆษิตเกษม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150057 นางภิรฎา ภิรนานนธ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150022 นางสาวศีมาศ ประทีปะวณิช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150046 นางสาวอารีวรรณ หัสดิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150016 นายกิติศักดิ์ เยาวนานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150023 นายเศรษฐ์สิริ นิรันดร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150025 นายสืบสาย แสงวชิระภิบาล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150044 นายสุชาญวุฒิ ก่ิงแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199150056 นายอัศวิน โรจน์สง่า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199150030 นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199150052 นายกิตติศักด์ิ เหล่าสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199150022 นายจักรพงษ์ กล่ินแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199120011 นายสกลพัฒน์ โคตรตันติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199150032 นายสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199150031 นายอนันต์ มีชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150047 นางสาวดลฤดี ทับทิม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150048 นางธนิดา คงสมัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150049 นางสาวนวรัตน์ สุทธิพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120049 นางสาวประภัสสร ชโลธร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120050 นางปวรี กาญจนภี นิลผาย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150051 นางสาวรจนา บุญลพ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120096 นางสาววราภรณ์ คล้ายประยงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150052 นางสาวสรรกมล กรนุ่ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150053 นางสาวอรรถยา อมรพรหมภักดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120053 นางสาวอัจฉราพรรณ กันสุยะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120092 นายกมล อาจดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120046 นายเขตไทย สินธุสุวรรณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299120013 นางสาวสุดารัตน์ เล็ดลอด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199120053 นายศุภศิลป์ แท่งรองทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199120009 นายชิตพล จันทรรัศมี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199120017 นายณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199120019 นายศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199120027 นางสาวปวีณา เดือนฉาย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199120028 นายสุวิชา เพ็ชรนิล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199120018 นางสาวชลธิชา จินาพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120020 นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299120002 นายศุภโชค อิสริยปาลกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150061 นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150062 พันโทหญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150060 นายพีรเดช ประคองพันธ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120022 นายจรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

54199120113 นายธีระวัฒน์ ชัชวาลธีรัตต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

55199120043 นางสาวจุฬาพร คํามุงคุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

54199120023 นางสาวฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

55199120046 นางสาวพิชามญช์ุ บุญสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

54199120009 นาวาเอกสมพล ศรีสดใส 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120086 นางสาวอัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120024 นายจตุรภัทร จันทร์ทิตย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199120041 นางสาวธิติมาศ วินัยรักษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120045 นางสาวอัมพา พุ่มโพธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150001 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199150022 นางสาวเนตรรุ้ง อยู่เจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150003 นางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธ์ุ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199120005 นางสาวมนทกานต์ เมฆรา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150066 นางสุดใจ เขียนภักดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150005 นางอรุณี เฮงยศมาก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199120020 พันโทหญิงจุฑารัตน์ บันดาลสิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120061 นางกชณัช นวลนิศาชล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120066 นางสาวธารทิพย์ ขุนทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120067 นางสาวแพรวนภา เรียงริลา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120069 นางฤกษ์ฤดี นาควิจิตร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120070 นายศักด์ิชัย ใจซื่อตรง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199120036 นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120006 นางสาวพิมพ์สุดา เอ่ียมสกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150009 นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150007 นายธนากร ทองประยูร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199150010 นายยรรยงค์ ณ บางช้าง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150032 นายกิตติคม นนท์ประสาท 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150037 นายสุรชัย เหมหิรัญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

55299120011 นางนุชรี เสนาคํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199120034 ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักดิ์ เมฆป้ัน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199150010 นายฉัตรตระกูล ปานอุทัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58299120001 ว่าท่ีร้อยตรีธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58299120008 นายปรเมท เหมรชตนนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199150039 นางนพมาศ ปลัดกอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56199150072 นางสาวพัช พชรเสฐียร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199150044 พันตํารวจโทหญิงพันธนิภา วินิจกิจเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199150045 นางสาวพิไลพร สุขเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199150041 นายเป็นไท เทวินทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150011 นางสาวศศธร สุมน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150028 นายธเนตร ตัญญวงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199150025 นายปัญญา อินทเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56299150010 นายอาคร ประมงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199150049 นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199150026 นายชวภณ สารข้าวคํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199120038 นายจตุพล ยอดอัญมณีวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199110243 นางสาวปรางฉัตร รัตโนสถ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110141 นางสาวปัญญาพร เช้ือม่ัง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110167 นายคเณศ คุ้มกองสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110180 นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110096 นางสาวปิยธิดา สุภา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110156 นางสาวพรสุดา ทันนา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110182 นางสาวแพรวสุภา เหล่าศิริ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110185 นางสาวสุพาณี แสงสิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110186 นางสาวโสภิกา ศรีหิรัญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110181 นายธีรนนท์ ออประยูร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110183 นายยศธเนศ ทัศนภักดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110184 นายวิทวัส จําปาทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110187 นายอัครเกียรติ พวงแสง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110158 นางKOULABTHONG BOUASAVANH 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110159 นางสาวกนกภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110097 นางสาวปรารถนา จันทร์กระจ่าง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110163 นางสาวรวิพร รุณจักร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110166 นางสาวอาตีกะห์ จะปะกิยา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110160 นายกันตินันท์ รักนาค 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110161 นายฉลองวุฒิ จันทร์หอม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110164 นายวรากร บุญประเสริฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110165 นายเสมอศักด์ิ พระสว่าง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130003 นางสาวสกาวฟ้า จันทภาโส 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199130116 นายชาติ คนอยู่ตระกูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110148 นางสาวเขมจิรา มะลิซ้อน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110151 นางสาวชลพัชร เพชรพลอยนิล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110193 นางสาวพิมพกานต์ เหล่าตรีเพชร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110153 นางสาวมยุรี จักรสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110150 นางสาววิชญาพร นามจันทรา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110191 นายANONGDAVONE PONCHANTHAI 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110153 นายกฤษกร บุญประเสริฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110189 นายปริวัตร คําทา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110152 นายพงษ์ศักดิ์ ไชยสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130260 นางสาวจิรกาญจน์ แผนกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130048 นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130053 นางสาววีนัส ชาลี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130268 นางสาวอนุสรา พุ่มพิกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130051 นายวัชรพล จันทรวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130055 นายอรรถพล พลอยมีค่า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130006 นางสาวธัญญ์ฐิตา วงษ์เคี่ยม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130005 นางสาวอชิรญา จตุรภัทรไพบูลย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130010 นางสาวอัสรี อนุตธโต 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130004 นายสุเทพ อู่พยัคฆ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130155 นางสาวกนกวรรณ ชีพทีฆ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110155 นางสาวกรรณิกา ระวิสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130159 นางสาวชนกนาถ รัตนเฉลิมวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130198 นางสาวฐมาพร เช่ียวชาญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130330 นางสาวนฤภร วณิชหัตถกิจ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130251 นางสาวผุสดี ขําทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130309 นางสาวภัครินทร์ อะโรคา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130253 นางสาวภัสสร ธูปบุตร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130255 นางสาวมัฌติกาล ก้านชมภู 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130171 นางสาวรัศมี ทองดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130310 นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110134 นางสาววราภรณ์ แก้วเมฆ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130313 นางสาวสุนิษา คชายุทธ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130102 นางสาวอลิสา ล้ิมสําราญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130333 นางสาวไอริณ วัฒนพานิช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130200 นายฆโนทัย บ่วงเพ็ชร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130245 นายจาตุรนต์ มหากนก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130301 นายชัยชนะ น่ิมสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130098 นายณัฐวุฒิ รมฤทธา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130248 นายติณณภพ มาลาพุด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130100 นายธีรชัย ตันติทัตต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130163 นายธีรภาพ รักษาศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130250 นายประเดิมชัย เถาแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130165 นายพชรพล บุญเรือน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130202 นายพลรบ บุญคงมา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130166 นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130308 นายพีระพล วิริยะประกอบ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130172 นายศราวุฒิ ไม้แหลม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130175 นายสุพจน์ ประกอบพรม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130177 นายอภิสิทธ์ิ กาญสอาด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130178 นายอัทธ์ คุ้มพุ่ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130014 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130118 นางสาวเกศแก้ว คงคล้าย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130003 นางสาวเจริญขวัญ โรจนพงศ์สถาพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130004 นางสาวช่อผกา สุขวัฒนะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130102 นางสาวฐิตินาถ ชุณหรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130103 นางสาวธิติมาพร บัวลอย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130006 นางสาวนภาพร สว่างอารมณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130122 นางสาวพัชรีภรณ์ กันทะนะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130135 นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57299110002 นางสาววริษฐา อ้นโต 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130137 นางสาวอภิญญา ศรีสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130128 นายธนวัฒน์ สิงห์ปลอด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130141 นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130124 นายวีรภัทร ศุภรสิงห์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130125 นายสิริพงษ์ กาละพงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130242 นางสาวกาญจนาพร นนทรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130232 นางสาวช่ืนกมล อ้วนสูงเนิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130195 นางสาวฐาปนีย์ จ๋ิวสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130438 นางสาวณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130340 นางสาวณัฐพร วิศาลธรกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130197 นางสาวนันตญา ทวีพงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130214 นางสาวนิชาพิชญ พละบุรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130199 นางสาวเบญจรัตน์ คันชนานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130439 นางสาวพัชราภรณ์ แพทย์เกาะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130431 นางสาวพิรัชญา ภามนตรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130432 นางสาวมนทิรา มะโนรินทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130227 นางสาวรัตติยา บุญหลง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130228 นางสาวลภัสรดา ไววิลา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130202 นางสาวศศิกร กมลรัตนกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130204 นางสาวสุภิชชา วิรัชสกุลทิพย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130435 นางสาวโสรยา วงศ์พิพันธ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130217 นายกันตภณ ตันแต้มดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130208 นายกิติศักดิ์ เสียงดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130212 นายณัฐพล ม่ันเรือง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130219 นายพีรณัฐ ทรงเกตุกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130250 นายภาณุรัชต์ บุญส่ง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130445 นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130222 นายอัครเทพ อัคคีเดช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130129 นางสาวปิยนันท์ เทียนไชย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130141 นางสาวสุพรรษา วิทยพันธ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130150 นางสาววิภาวรรณ โคกมา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130148 นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130162 นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130157 นายปุรินทร์ นิติธรรมานุสรณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130161 นายศิรธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110143 นายปกรณ์ภัทร บุดชา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130290 นายกําพล ถาวร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110156 นายชุติชัย หอมมาลี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130295 นางสาวกนกศิริ รัศมี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110086 นางสาวสุธาสินี นุ่นช่ืน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199110084 นายยศธน ธนการัณย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130103 นางสาวดุสิตา สันซัง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110081 นางสาวปภาดา ฉัตรสกุลปัญญา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110064 นางสาวริญญรัตน์ ธีระชวาลสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110082 นางสาววรรษา กุลตังวัฒนา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110069 นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130354 นางสาวอธิษฐาน ทองทรัพย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130109 นางสาวอภิญญา ตันเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130110 นางสาวอัมรัตน์ ต้ังพิทักษ์ไพบูลย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110005 นางสาวกมลวรรณ แก้วผัด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130317 นางสาวณัฐกานต์ ขําแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130107 นางสาวณิชกานต์ ห่อเพชร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199110122 นางสาวธนณภัทร เพียรช่าง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199110119 นางสาวบุษศรินทร์ ภู่สุ่ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199110120 นางสาวปริณดา สามลลักษณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130030 นางสาวปารมี นาทเวช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130016 นางสาวยุวดี อัศวพาณิชย์วงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130113 นางสาวลักษณาวดี หลักคํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130034 นางสาวสิริกาญจน์ ระฆังทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130019 นางสาวเสาวรัตน์ เจริญวรชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130011 นายกิตติภาส ศรีหะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130013 นายธวัชพล พันธ์ุเสง่ียมจิตต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130038 นายอัศวเดช โพธ์ิชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199110114 นางสาวเครือมาศ มารอด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110033 นางสาวเมทินี บุศบกอ่อน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130328 นางสาววรรณชนก บุญปราศภัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130154 นางสาวศิริโชค อภิภัชผ่องใส 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199110110 นางสาวสวรรยา มงคลวรเดช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110083 นายคเณศ กังวานสุรไกร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130151 นายธนสรณ์ สุมังคละกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199110115 นายปิยวัฒน์ สีแตงสุก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130027 นางสาวจอย ผิวสะอาด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130028 นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130031 นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130323 นางสุมาลี พรเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130002 นายคฑาวุธ เกษสระ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110089 นายสุเมธ โอสถานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130368 นางสาวNGUYEN KIEU YEN 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130395 นางสาวYINFEI CHEN 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130020 นางสาวจันทิภา กบิลโรจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130023 นางสาวพสินี ธีระกานตภิรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130152 นายShu Ping Feng 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130410 นางสาววารุณี จันทาพูน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130211 นายนฤพจน์ เป่ียมปัญญา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130183 นางสาวกรรณิการ์ ภักดีวิเศษ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130184 นางสาวคนธรส ประสมศิลป์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130187 นางสาวนาฎณารีย์ วังงาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130190 นางสาวศิรัชญากรณ์ ภูมิพิริยะสกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130481 นางสาวอัยลดา หอมไม่หาย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130476 นายธัชชัย นุสญา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130186 นายธีรวัฒน์ ผิวขม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130248 นายนาฐคุณ ถาวรปิยกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130250 นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130252 นายวิทยา แก้วบริสุทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130258 นายอนุสิทธ์ิ บุญวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58299130048 นางสาวกมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58299130044 นางสาวปรายจรีย์ จิตกลาง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130081 นางสาวญาณิศา นุตลักษณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130199 นางสาวฐาปณีย์ จันทร์หิรัญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130513 นางสาวณัฐญา ผลศิริ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130083 นายนพเก้า สุวรรณวิหค 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130092 นายนัฐวุฒิ ศรีคล้าย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130087 นายวสุธร เตชวิทูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130074 นางสาวณภัทร จรรย์จรัสสิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130229 นางสาวณิชพัณณ์ พีรอนันต์พร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130322 นายวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130319 นางสาวกมัยธร ริ้วพันกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130324 นางสาวจุฑามาศ ช้างใจกล้า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130327 นางสาวชุติมา ปรีชาธรรมรัช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60299130020 นางสาวฐานิภา ภาณุสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130038 นางสาวณิชา อยู่ประเสริฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130332 นางสาวดวงพร รัดสินทร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130011 นางสาวธัญญธร ภิญโญพาณิชย์การ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130463 นางสาวธัญญารักษ์ แสงวาโท 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130342 นางสาวปทุมพร ชินวงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60299130022 นางสาวปวีณา พานิชชัยกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130251 นางสาวพภัสสรณ์ แช่มศักดิ์สิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130064 นางสาวพลอยปภัส อริยะกมลรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110105 นางสาวพอพระทัย จาตกะวร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130069 นางสาวมยุรี จิตเจริญรุ่งโรจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130349 นางสาวเมษา ราษฎร์เจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130350 นางสาวรวิวรรณ ภู่น้อย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130354 นางสาววิภาวี คลังอาวุธ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130357 นางสาวศิริวรรณ วงศ์อภัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60299130026 นางสาวศิริโสภา ถุงคําแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130467 นางสาวสุนิศา เฟื่องฟูนวกิจ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60299130028 นางสาวสุภัทรา ตันติธีรวิทย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130365 นางสาวอัญญาณี ล้ิมสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130367 นางสาวอิศราภรณ์ ขวัญใจ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130321 นายกําพล พินิจกิตยางกูร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130322 นายกิจจา อุ่นจิตต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130054 นายกิตติพงษ์ ขาวสําลี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130323 นายจิรภัทร เดียวตระกูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130347 นายไพศาล อรุณโชคนําลาภ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130466 นายสิตานันท์ สาลีผลิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110114 นางสาวกรกนก พรประดิษฐ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130053 นางสาวกฤตยา โชคพิพัฒน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130093 นางสาวกัญชลิตา ตันเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130055 นางสาวกันตา แสงศักดิ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130095 นางสาวกิรณา หิรัญธนากร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110117 นางสาวชุติมณฑน์ วงษ์ปัญญา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110118 นางสาวณภัทร ศักดินาเกียรติกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130377 นางสาวณัฏฐ์ มิตรเปรียญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130105 นางสาวณิชารีย์ สัลเลขวิทย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130109 นางสาวทสวรรณ ตันเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130113 นางสาวธัญลักษณ์ เพชรประดับสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130117 นางสาวนุชระวินท์ ภูมิรัตน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130388 นางสาวพรเพ็ญ งามวัฒน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130187 นางสาวเยาวลักษณ์ กําเนิดกาญจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130129 นางสาวละออคันธ์ ศรีใส 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130027 นางสาวลีลินทร์ธร วนิชพันธ์ุ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130028 นางสาววรณัน พวงจําปา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130399 นางสาววิภาวัลย์ จันทะเลิศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130400 นางสาววิริยา จันทร์ทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60299130038 นางสาวศิริเพ็ญ เล่าลือเกียรติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130405 นางสาวสิริขวัญ หงษ์สุวรรณกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110125 นางสาวอนุรดี ฤทัยธรรม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110063 นายชลพลกฤต รัตน์นราทร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110116 นายชวกร ศรีราชา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110119 นายธนพัฒน์ แซ่ล้ี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110025 นายปรัญชัย จุลธีระ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110120 นายปราชญ์ ศิริบาล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130390 นายพลการ ถิ่นจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110072 นายระพีพัฒน์ ช้อนสวัสดิ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110122 นายวรรณรสา จันทโสภณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110123 นายวัชรพล ทิพย์สุวรรณพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110074 นายวีระกร บุญสินสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130202 นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130203 นางสาวเกศกนก ลมงาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130490 นางสาวณัชชา ศิริขวัญชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130232 นางสาวธนิกา จ่ันง้ิว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130491 นางสาวนันท์นภัส วิศาลโภคะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130262 นางสาวพัทธมน ศุขเกษม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130205 นางสาวภทรฤน พงษ์ประสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130420 นางสาวสุภิญญา นวมสันเทียะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130208 นางสาวอุษา ประชากุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130233 นายธรรมธรรศ เล้ียงธรรมรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130204 นายภคพรหมณ์ สุขเกษม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130492 นายวานิส แก้วทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130493 นายศิโรดม รักษนาเวศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130206 นายสรยุทธ พิริยพล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130237 นายสิขรินทร์ ชูโชติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130494 นายสืบพงศ์ ทิพย์ศิริ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130351 นายฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130287 นางสาวลัคนา แก้วเรือง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130526 นางสาวกมลชนก วุฒิญาโณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130050 นางสาวนวลพรรณ สูงสมสกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130503 นางสาววรพร พิพัฒน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60299130048 นางสาวสุวิชญา สิริยานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60299130049 นางสาวอารีรัตน์ ลาวน้อย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110080 นางสาวเกศินี นงโพธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58299130040 นางสาวจตุพร วระภูมิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130314 นางสาวนภัสวรรณ บุญทวีสวัสด์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130144 นายจารุกิตติ์ แสนพลสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130148 นายสุชีพ ตันติวุฒิพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110006 นางสาวชนมน แจ่มดวง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110041 นางสาวชาริณี โทนทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110027 นางสาวนุชนาฏ ตุ้มท่าไม้ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110030 นางสาวสุพัตรา อยู่รัมย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199110106 นางสาวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110026 นายธนภัทร เกิดก๊ก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110029 นายรณกร ลีชัยสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110047 นางสาวอัจฉรา เกื้อทาน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110112 นายณัฐพล โชติศรีศุภรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57199110040 นายปราชญ์กิตติ หมายเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110134 นางสาวรัชนานันท์ ทิมกล่ัน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110133 นายพงษ์บุญ ตั้งจิตรุ่งโรจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110068 นางสาวจณา ประวังสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110069 นางสาวณัฐวรรณ ล้ิมเจริญวิริยกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110071 นางสาวพรรณิกา ลีรพงศ์นันต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110064 นางสาวชลธิชา วงค์ไชยา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299110001 นางสาวณัฐธิดา สุดยัง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110024 นายธนบูรณ์ พลากุลมณฑล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110025 นายธนพนธ์ สุนทรสีมะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110010 นายพชร มณีโชติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110048 นายพิสิฐ ธรรมวิทยากร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130232 นางสาวเกวลี ปทุมานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130499 นางสาวภิญญาภัทร ธัญญ์สิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130047 นางสาวรัญชนา ชิตามระ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130448 นางสาวอมรรัตน์ แม่นไธสง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130446 นายปิยะพงษ์ ภูมิวาล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110061 นางสาวสิริรัตน์ มโนภินิเวศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110057 นายกิตติธร เลิศสุริยกาญจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110060 นายคงวุฒิ เหลืองเรืองรอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110011 นางสาวนภาพร แววทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110161 นางสาวนันทชนม์ รุจิฉาย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110085 นางสาวพิชญา สุขไพบูลย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199110140 นางสาวสุรพินิจ สายสถิตย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110123 นายธนภัทร วิทยาวราพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110124 นายวิทยา ดวงงา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130269 นางสาวนภากรณ์ จันปัญญา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130502 นางสาววิตตานันท์ ธรรมดิษฐ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130321 นายชาญชัย คหาปนะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199110108 นางสาวกนกวรรณ รัศมียูงทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59299130039 นางสาวอรวรรณ คล้ายสังข์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130343 นายบรรจง สิงห์ถิ่น 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110006 นายวทัญญู คํารส 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130345 นายวัชรนนท์ ข่ีทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130179 นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59199130211 นายศรายุทธ นามไพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130056 นางสาวกานต์กมล ทวีผล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130429 นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130330 นางสาวเปมิกา บุญเสริมส่ง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130434 นายนภวิชญ์ ทุมวงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130433 นายนรเศรษฐ์ กรุดสมัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130328 นายปฏิพล ศรีชุ่มสิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

61199130437 นายพรพรหม พิเรนทร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58199130034 นายรัฐสิทธ์ิ เสริมสัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199130181 นายศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110008 นางสาวขวัญหทัย อารีวิจิตร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110009 นายวิทวัส วณิชานุวัตร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110010 นายอธิป กิจขจรเกียรติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110070 นางสาวเข็มทอง ทองเกิด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110071 นางสาวจิตรวดี สุขวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

60199110074 นางสาวอัจฉริยา ต้ังจิตร์ตรง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140041 นางกชพร มาลากุลต๊ะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140009 นางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140042 นางณัฐกุล กาบตุ้ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140038 นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140043 นางสาวทิพยดา ศิลากุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140004 นางสาวทิวาภรณ์ แก้วบัว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140005 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140007 นางสาวนฤมล ศิลาวงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140044 นางสาวน้ําทิพย์ จันทร์มูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140008 นางสาวนิพาพร นุเสน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140011 นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140013 นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140014 นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140016 นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140017 นางสาววัชรา อยู่สน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140047 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140034 นางสาวศิริโสภิดา ฝ่นเรือง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140048 นางสาวสิรวีร์ อนันต์โชติธนัน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140018 นางสิริพร อุทัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140021 นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140035 นางสุกัลยา จันทร์จินดา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140022 นางสาวสุกานดา สุภิษะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140024 นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140049 นางสาวสุธาทิพย์ สุจาคํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140037 นางสาวสุรีย์พร สุขเกษม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140026 นางสาวสุไฮล่า ใบหา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140027 นางสาวเสาวนีย์ สังข์วร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140028 นางสาวหัทยา เวชการ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140029 นางสาวใหม่วิมล ชนะชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140050 นางสาวอนุศรา แบนอภัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140051 นางสาวอรัญญา พลโยธา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140002 นายจงรักษ์ กุนศิลา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140003 นายชูชีพ เรืองสัมฤทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140039 นายธิปัตย์ บุญยอด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140012 นายพิชิต สนั่นเอื้อ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140015 นายไพโรจน์ ศรีคง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140045 นายมานพ จงใจ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140023 นายสุคนธ์ อาจยาทา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140030 นายอนุรัต อ้นสงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

62199140031 นายอนุวัฒน์ ม่วงมา 


