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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010002 นางสาวกานต์ธิดา ธนะกุลมาส 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010003 นางสาวกานต์มณี บัวแตง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010023 นางสาวชลธิชา เย็นใจมา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010004 นางสาวชัชชญา โยธาพันธ์ุ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010005 นางสาวณัฐณิชา ทองวิจิตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010024 นางสาวดาริกา บุญสา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010006 นางสาวต้องตา ม่ันคง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010007 นางสาวธนิดา พฤฒิพลากร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010026 นางสาวธัญญาพร อิทธิสิริศักดิ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010028 นางสาวนาเรีย สาเล๊ะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010029 นางสาวปิยวรรณ ไหวดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010009 นางสาวปิยอร ศิริวัฒนะตระกูล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010010 นางสาวพรรษพร วงษ์ผ่ึง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010011 นางสาวพลิน นามราช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010032 นางสาวพันธ์วิรา มั่นคง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010033 นางสาวพิฌามณฑ์ เนียรสันเทียะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010034 นางสาวพุธิตา จันทร์โชติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010012 นางสาวภาลดา โชติรวมวงศ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010035 นางสาวเมวดี ดวงตะวัน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010036 นางสาวยศวดี ดีเย็น 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010037 นางสาวรุ่งรัตนา สมเคร่ือง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010038 นางสาวลลิศา อรุณโรจน์ศิริ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010014 นางสาววรรณรดา ชัยประภา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010040 นางสาววิภาดา จงวงศ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010042 นางสาวศุภาพิชญ์ ฝ่ายเดช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010013 นางสาวสิริณ สุขสงวน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010043 นางสาวสุนันทนา บุบผาดา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010044 นางสาวสุภิตา อินทะกูล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010018 นางสาวสุรภา จิรโอฬารเมธ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010045 นางสาวสุไหวด๊ะ หนิเร่ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010046 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีระพรม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010047 นางสาวอรยา จิตกาหลง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010019 นางสาวอัฐภิญญา ภูธร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010020 นางสาวอันดามัน รัตนกิตติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010048 นางสาวอาตีก๊ะห์ สบูบก 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010022 นายก่อกุศล อินธิเเสน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010025 นายเดชาวุฒิ อินเทพ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010027 นายนันทวัฒน์ จันทร์อุ่น 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010030 นายพรเทพ สุพรรณโมกข์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010041 นายวุฒิชัย ใจช่ืน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010049 นายอามัน สามะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010021 นางสาวกรรณิกา แก้วจันดา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010031 นางสาวพรพรรณ กิมเฮง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010039 นางสาววาสนา กิ่งนอก 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010050 นางสาวฮานูฟ สุธางศ์ุรัตน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58105010016 นายสรกานต์ สิงห์กัณฑ์ 


