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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011025 นางสาวกชมน เตชเจริญศรี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010307 นางสาวกมลวรรณ พาสนาวุฒิโชติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011088 นางสาวกันต์กมล วิทย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010347 นางสาวเขมิกา ศรพิพัฒน์พงศ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011010 นางสาวจรรยา ใจประเสริฐ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011089 นางสาวจิรัชญา ย่ิงยงวงศ์สกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010917 นางสาวชนัญญา ชนม์สูงเนิน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010918 นางสาวญาดา มาบุญลือ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010990 นางสาวฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011033 นางสาวณัฐกฤตา รองพล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010897 นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์ทัพ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010920 นางสาวณัฐมน พรรณบัตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011034 นางสาวธนพร จันทรโคตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011035 นางสาวธนวรรณ พรหมจันทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010992 นางสาวธัญรดา มูลสังข์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010309 นางสาวนภัทร อ่าวเกษม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010921 นางสาวนวมลล์ิ เทพรักทอง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010922 นางสาวบุณสิตา บุญญะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010923 นางสาวบุศราพร แห้วเพ็ชร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010904 นางสาวเบญจวรรณ จีนท่ัง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010905 นางสาวเบญญาภา เนียนขาว 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011095 นางสาวปรัศมน ท้าวสัน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010995 นางสาวปวริศา วรนาม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011038 นางสาวพริมา พุทธิสมบัติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010924 นางสาวพิรญาณ์ ทองนุ่น 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010350 นางสาวภัทรวดี หล้าเชียงของ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010298 นางสาวรชนีกร แดนดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011001 นางสาวรัฐนันท์ มณีกรรณ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011105 นางสาวลินีนาฏ พงษ์ปาน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011002 นางสาววชิราพรรณ บุญคง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010928 นางสาววรรณนรี มีอินทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010910 นางสาววันวิสา ทัพรัตน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011019 นางสาววิภาวรรณ อุตจันทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010912 นางสาววิสสุตา ประเสริฐสรรค์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010288 นางสาวศศิธร งามเอนก 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010300 นางสาวศศิธร วิเลปะนะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011004 นางสาวศิริแสง อบมะลี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011098 นางสาวศุจีภรณ์ ทยานกิจเจริญ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010914 นางสาวสริตา สุทธิศักดิ์ศรี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011099 นางสาวสาริศา นรงธ์ธรรม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010302 นางสาวสิริธิดา หาริกัน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010932 นางสาวสุกัญญา รัตนพล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011102 นางสาวสุพิชชา แทนคร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011103 นางสาวสุภัทรา อิ่มทรัพย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011023 นางสาวอัญชลี แทบทาม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011024 นางสาวอารยา โพธ์ิทอง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011028 นายเกียรติคุณ มัยญะกิต 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011011 นายจิรวัฒน์ โลกายุทธ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010280 นายโชติวัฒน์ สําเร็จศิลป์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011032 นายฐิติวัฒน์ ผาสุขเมือง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010898 นายณัฐพนธ์ พัฒนะมนตรี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010900 นายณัฐวุฒิ แสงคร้าม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010293 นายธนชัย สิงห์วงค์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010993 นายธีรวัฒน์ พรศรีประเสริฐ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011036 นายนราธร มาวรรณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010256 นายประจักษ์ ภู่สอาด 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010906 นายประภัส ขําสม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011079 นายพันธกานต์ ทะเจริญ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011097 นายพีรวัชร ศรีเงิน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010999 นายภัทรพล อมาตยกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011000 นายยุ่นทนา จันทร์ชํานิ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011003 นายวรเมธ กรจันทร์ดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010913 นายวีรพล ยอดจ๋ิว 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010264 นายสาริน นามแก้ว 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011007 นายอาณัติ ลักคนาศิริ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011087 นางสาวกฤติญาภรณ์ นิพรรัมย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011027 นางสาวกษมา สมฤดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011029 นางสาวจารุภรณ์ ศรีภูธร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010892 นางสาวจารุวรรณ พันธมิตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010989 นางสาวจุฑาทิพย์ ชุมหิรัญ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011090 นางสาวจุฑามาศ ทองจันทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010894 นางสาวชนิกานต์ หลวงทุมมา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010899 นางสาวณัฐรุจา เกล้ียงสง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011092 นางสาวนัฐธิชา หมุนแทน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010994 นางสาวบวรลักษณ์ เจียรนัยสุรรัตน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011096 นางสาวปิยะวดี ไกรกิจราษฎร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010996 นางสาวพรธรรมมิก นามแดง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010908 นางสาวพิมพ์ชนก แผลงนอก 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010260 นางสาวรัชฎาพร แก้วชิงดวง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010909 นางสาววชิราภรณ์ ภู่ทรัพย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011082 นางสาววริศรา ดีชาติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011084 นางสาวศุภกานต์ 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  

58102010271 นางสาวสาธิตา ทากัน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011042 นางสาวสุวภัทร อิทธิโชติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010893 นายชนกันต์ บุพพัณหสมัย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011020 นายศุภมิตร เหล็งหวาน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010247 นางสาวกชพรรณ ล้ิมเกียรติสถาพร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010248 นางสาวกนกพรรณ อ้นเพ็ง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010891 นางสาวขวัญธีรา อาจมนตรี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010895 นางสาวชุตินันท์ ตันน้อย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010901 นางสาวดลภัทร ชุติวุฒิวรกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010902 นางสาวธชธร สุทธนะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010252 นางสาวนฤมล เนตรชลายุทธ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010254 นางสาวนาถสุดา ราชสิงห์โห 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010014 นางสาวพัชรพร วิริยะอุดมเสถียร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010259 นางสาวพัชรพรรณ เจริญไทย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011081 นางสาวภาพิมล เกษรสิทธ์ิ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011086 นางสาวสิริวรรณ เทพชาติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010915 นางสาวสุประวีณ์ ไข่มุก 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010889 นายกฤตภาส สมพื้น 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011078 นายกวิน เฮงขวัญ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010358 นายคมสัน พะเลียง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010903 นายธนกฤต บุญศรี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011080 นายพีรพันธ์ ไตรพาน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57102011120 นายวิรุฬห์ ศุภธนาทัศน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010262 นายศิริไทย พันไทยศิริ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011085 นายสมบูรณ์ แสงเสริฐเศรษฐ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010267 นางสาวณัฐจิรา เกิดยินดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011093 นางสาวนิพัทธรา พุฒินาท 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011106 นางสาวศศิวิมล บัวเพชร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010930 นางสาวศิริประภา ชัยพิเดช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011100 นางสาวสุจิตรา เพิ่มมาผล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011107 นายฮาฟีส ยะโกะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

55102010581 นายวิชระ อินทรวิเชียร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010998 นางสาวพุทธิพร เมธาพิทักษ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011006 นางสาวอัญชิสา มุ่งหาผล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011008 นายอิทธิชัย ถือธรรม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011016 นางสาวทิพย์วรา ตรีกุย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010299 นายเรืองวิช ปัญจารุ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011026 นางสาวกฤติยาภรณ์ เนินพลับ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011041 นางสาวกัณฐมณี เรืองรัตน์สุนทร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011030 นางสาวชริฏาบลูป์ ปาละวงศ์วัลภ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011031 นางสาวเชษฐ์สุดา ศรีกําพล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010317 นางสาวพรนิภา ไชยโคตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011039 นางสาวพิชญา พรรณนนท์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011040 นางสาวพินันท์ญา เกื้อเพชรแก้ว 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010310 นายจ๊อบ แสงศิริ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102010313 นายณัฐธกาญจน์ ถึงสุข 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

58102011104 นายภัทรพงษ์ กิจรันต์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

59102010563 นางสาวขวัญชนก ผนวกสุข 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

59102010838 นางสาวชลธิชา พันธ์ุถาวรนาวิน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

59102010320 นางสาวณัฐธยาน์ คําชมภู 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

59102010676 นางสาวณัฐธิดา เชาวลิต 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

59102010847 นางสาวธันยพร บุญปกวงศ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010223 นางสาวน้ํามนต์ บุญทวีบรรจง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010191 นางสาวปิยะนุช จันทร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010414 นางสาวพรนภา เด่นจารุกูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010591 นางสาวพิชชาภา ธงสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010729 นางสาววรกมล เกษร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010286 นางสาววิมนศิณี ยวนใจ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010995 นางสาวศศิญา โสตโยม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010914 นางสาวศศิธร ลักขณทินชาติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010898 นายจิรวัชฐ์ พรมศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010036 นายเฉลิมวงศ์ เครือวงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010501 นายณัชชา มณีชาติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010588 นายบัญชา ธรรมประภาพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010274 นายภาณุวิชญ์ ภู่มี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010655 นายรุ่งโรจน์ วัฒนกิจกุศล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010344 นายวิชญ์พล เตียเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010119 นายสุรพิชญ์ เงินศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010830 นางสาวกรกนก ฤกษ์ชัยมงคล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010311 นางสาวกีรติกา ชิดโคกสูง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010668 นางสาวกุลชา คุ้นเคย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010755 นางสาวกุสุมา อ้อนวอน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010388 นางสาวขวัญเรือน คุ้นวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010392 นางสาวชนนิกานต์ วรรณประเสริฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010318 นางสาวญาณินท์ พระอินทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010247 นางสาวณัชชา สุขทวี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010644 นางสาวณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010048 นางสาวธิดาวัณย์ งามอยู่ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010506 นางสาวนรินรัตน์ วงศ์อนันต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010410 นางสาวปภาวรินทร์ รีวราบัณฑิต 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010852 นางสาวปาลิกา วานิชชัง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010098 นางสาวปิยวรรณ มีโชคดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010853 นางสาวพรนัชชา อภิวรากุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010148 นางสาวภคกานต์ อินทร์นา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010775 นางสาวมณฑิรา อุบลแย้ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010994 นางสาวศรัณย์รัชต์ อินทร์ธรรม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010347 นางสาวศุภรัตน์ ช้ืนประไพ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010788 นางสาวสกาวเดือน ชูละเอียด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010296 นางสาวสุภาวินี บัวทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010745 นางสาวสุวิมล สินสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010531 นางสาวอภิชญา ชัยเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010302 นายกชชณัฏฐ์ ศรีแสงจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010078 นายก้องภพ ดวงจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010240 นายคชาภัฏ บัวขาว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010675 นายณัฐกมล ดีมูลม่ัง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010581 นายดนัยพงศ์ คุ้มวงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010093 นายธนภัทร วัชรกาญจนาภรณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010714 นายพีรดนย์ พงษ์ลําเจียกงาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010278 นายรติภาพ ชินราช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010939 นายอานนท์ แซ่อ่ึง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010640 นางสาวฐิตาภรณ์ สิงห์ทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010641 นางสาวณัฐกานต์ ป่ินดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010649 นางสาวพิชชาพร เมฆอากาศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010657 นางสาวสุพัตรา ศิริลาภ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010658 นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์มีสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010642 นายณัฐพงศ์ ผ่องสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010016 นายธรรศ 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  

59102010647 นายพรพิทักษ์ ธรรมวิเศษ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010492 นายพัฒนา มะลิวัลย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010648 นายพัสกร วิเศษสันติสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010024 นายวรภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010659 นายอนันต์ ยกเถ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010661 นางสาวกรณิศ ศิลปไชย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010665 นางสาวกันยารัตน์ ทานะเวช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010667 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรัณยุพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010670 นางสาวจิรนันท์ สุนทรสาร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010671 นางสาวชนกานต์ สมใจเพ็ง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010039 นางสาวณัฏฐธิดา สร้อยทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010681 นางสาวทัศน์วรรณ นามวงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010683 นางสาวธนธรณ์ คุณานุพันธ์ชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010689 นางสาวธิติสุดา สุวรรณหงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010691 นางสาวนัทธิดา ยมกวาง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010692 นางสาวนันทพร พูลเผ่า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010693 นางสาวนันทิยา ขมประเสริฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010694 นางสาวนิรัญญา สารวงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010695 นางสาวนีลุบล จันทชุม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010697 นางสาวปภาวรินท์ พันพละ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010698 นางสาวปรัศนียา จันทร์ต๊ะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010700 นางสาวปวันรัตน์ พันธ์ุที 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010706 นางสาวพลอยชมพู ดีมาก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010711 นางสาวพิชญานิน หิรัญผลานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010713 นางสาวพิลาวรรณ ชัยทาน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010715 นางสาวพุธิตา สิงห์วงศ์ษา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010716 นางสาวเพ็ญพิชชา สินธุไชย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010717 นางสาวแพรพลอย ปรพัฒนชาญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010719 นางสาวภัทรวดี รักษาไพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010720 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศิริวิบูลโชติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010724 นางสาวมัณฑนา เสือโต 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010726 นางสาวมุกตาภา วงศ์นุกูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010727 นางสาวรชยา วรรณรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010732 นางสาววราภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010734 นางสาววัลย์ลดา สุขสมโภชน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010735 นางสาววีรภัทรา จําเนียรแพทย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010736 นางสาวศิริกาญจน์ พึ่งพันธ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010738 นางสาวศุภกร ราชมุงคุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010739 นางสาวศุภนา ภู่ไพฑูรย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010741 นางสาวสวรรยา หอมวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010066 นางสาวสิรินาถ ชาญควร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010744 นางสาวสุวจี สุวรรณประภา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010747 นางสาวอรุโณทัย เธียรสวน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010748 นางสาวอัญญ์ชิยา พิทักษา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010674 นายณัชพล เง่ือนงาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010680 นายถิรนัย ศริญญาวัจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010684 นายธนธรณ์ สิติธีรพันธ์ุ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010685 นายธนวัฒน์ ทองสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010687 นายธนาทิพ เฉลยเกตุ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010688 นายธิติวุฒิ ศรีเหรัญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010709 นายพัชรากร วรนุช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010722 นายภูมินทร์ จ้ิมกระโทก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010061 นายยศธร ดวงรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010730 นายวรงค์ฤทธ์ิ สุขมา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010746 นายอธิการ บุญหวาน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010751 นางสาวกมลวรรณ นันขุนทด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010752 นางสาวกัญญารัตน์ กุลชาติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010753 นางสาวกันต์ฤทัย สิงห์แก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010756 นางสาวเกตุสุดา โหมดเทศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010757 นางสาวขวัญตา สุพรรณคง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010497 นางสาวจันทินี ชินวิไล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010494 นางสาวจินตพัฒน์ ปานแป้น 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010758 นางสาวจุฑามาศ เลิศอัครวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010499 นางสาวจุฑามาศ หลักเพชร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010760 นางสาวณัฐชยา บัวขาว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010762 นางสาวณัฐวดี เทพพิทักษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010763 นางสาวณัฐสุดา พลดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010092 นางสาวตะวัน น้อยพารา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57102010838 นางสาวธนพร ว่องสดับ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010536 นางสาวธนิดา นิลนบดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010765 นางสาวธัญชนก รัตนคช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010767 นางสาวธิรดา ภาณุกรพิมล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010507 นางสาวน้ําเพชร ส้มอยู่ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010550 นางสาวบุณยอร รักชาติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010509 นางสาวเบญจพร ลอยมา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010771 นางสาวปวันรัตน์ ธราธารกุลวัฒนา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010510 นางสาวปัฐมธิดา เจริญสุขประเสริฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010772 นางสาวปิยวรรณ ปราบศัตรู 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010773 นางสาวพรญาณี คําแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010774 นางสาวพรวิภา ศรีมณฑก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010776 นางสาวมารยาท แจ่มเสียง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010779 นางสาวลิปิการ์ อูปแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57102010862 นางสาววชิรา โคเพ็ชร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010783 นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010785 นางสาวศุภลักษณ์ ใหม่นิถะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010786 นางสาวศุภาพิชญ์ แสงสว่าง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010787 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010789 นางสาวสวรรณรัตน์ สินไชย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010791 นางสาวสุภัสสรา เช่ียวน่าชม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010792 นางสาวสุภาวดี แก้วเพ็ชร์มะดัน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010750 นายกมล กลํ่าแสง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010766 นายธาดาศักดิ์ คงร่ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010768 นายธีรภัทร มานะนิตย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010616 นายศิริชัย แซ่เฮ้า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010533 นายอาชวิต วิรมย์รัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010655 นางสาวกรรณธิตา จันทวงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010535 นางสาวกิติมาภรณ์ แสวงจิตต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010124 นางสาวคุณารัตน์ มาตย์นอก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010806 นางสาวณัฐกนก สะรวมรัมย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010538 นางสาวตวิษา เพชรานันท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010542 นางสาวประภาพร สังข์เจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010817 นางสาวปวีณา สมวาจา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010141 นางสาวปิยพร เผือกจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010543 นางสาวเพ็ญพิมล บุญชู 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010820 นางสาวภัทรโรบล รักจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010821 นางสาวมัชฌิมา สุขะพิบูลย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010822 นางสาวมัทริกา ก้ินบุราณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010824 นางสาวศรีไพร จันหอม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010546 นางสาวสิริวรรณ์ พรมอยู่ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010826 นางสาวอภิชญาภรณ์ เทียนดํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010827 นางสาวอมลรดา สุขไชย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010123 นายกิตติ ร่องพืช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010125 นายจตุพล มีลาภา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010128 นายฐิติพงษ์ เรือนทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010539 นายทัตเทพ วรรณวลีพจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

55102010905 นายธนาภัทร ทองไล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010540 นายธฤษฏ์ธร รุกขฐากูร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010811 นายธิติ แซ่ย่ี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010132 นายธีรภัทร คําไกร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010814 นายปรเมษฐ วงษ์วิลาศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010142 นายพชร บูรณ์เจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010145 นายพัทธพล นิลกรม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010819 นายพิทักษ์ ธรรมดา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010150 นายภูริณัฐ ติรพจน์กุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010153 นายวรวงศ์ ศิลปนครฤทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010156 นายวสุพล คูฮุด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010165 นายสุรสุข ศิริอาชารุ่งโรจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102011077 นายเอกราช อรจง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010166 นางสาวกรกนก เขียวสนวน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010169 นางสาวกาญจนา สุวรรณศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010170 นางสาวกานต์ธีรา เฟื่องอ่ิม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010833 นางสาวขนิษฐา วริวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010172 นางสาวจรินทิพย์ ฐิตยานันท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010173 นางสาวจิตสุภา พิมลนาถเกษรา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010175 นางสาวจุฑาทิพย์ อนีประโคน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010835 นางสาวจุฑามณี รองสวัสด์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010836 นางสาวจุฑารัตน์ หนูขาว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010837 นางสาวเจนจิรา หมัดแสง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010840 นางสาวฐิติรัตน์ พลายแสง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010841 นางสาวณัชชา วงศ์ญาติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010842 นางสาวณัฐณิชา ศุภพิศาล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010183 นางสาวตัสนีม ยูซุฟ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010185 นางสาวธัญณัฐ รัตนไพโรจน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010846 นางสาวธันยธร นิลกล่อม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010850 นางสาวนนทิญา เทียนสว่างชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010187 นางสาวนีรชา ศรีมาลา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010849 นางสาวนุสบา ไชยแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010850 นางสาวปพิชญา ธรรมากรนนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010189 นางสาวประภาพรรณ หมื่นสรรพนา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010854 นางสาวประวีณา วานิชกร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010190 นางสาวปิยะฉัตร คงเนินกลุ่ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010854 นางสาวพลอย เจริญพวง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010855 นางสาวพิมพิศา แก้ววิเชียร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010856 นางสาวภาวริณญ์ ศักด์ิธนากูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010857 นางสาวมณทิชา งามจรัสธรรม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010860 นางสาวยุวษิตา ยางม่วง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010861 นางสาวรวิวรรณ สร้อยทองเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010197 นางสาวระวิวัลย์ ขวัญมิ่ง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010862 นางสาวรัตนาภรณ์ จําปาเทศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010199 นางสาววณิชชา มนติ๊บ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010863 นางสาววรางคณา เห่งพุ่ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010864 นางสาววันวิสาข์ กุลวงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010865 นางสาวศศิพิมล วิไลลักษณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010206 นางสาวศิริพร ดอกไม้ขาว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010207 นางสาวสมิตา ทองเลิศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010869 นางสาวสุพรรษา จันทมา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010870 นางสาวหทัยภัทร มะราช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010871 นางสาวหน่ึงฤทัย สนิทจันทร์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010880 นางสาวเหมือนฝัน วุฒิจินดา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010209 นางสาวอภิชญา กงแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010210 นางสาวอภิญญา ตรีสุคนธ์ทิพย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010872 นางสาวอรทัย ทักท้วง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010214 นางสาวอันนพร ไชยเดช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010875 นางสาวอารยา สว่างศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010831 นายกสานต์ สุขประสงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010832 นายกิตติทัต ในทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57102010892 นายชวิศ นาวารัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010839 นายชิตพล พรมเล็ก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010186 นายนคร เตชะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010195 นายภัคพงศ์ รักเนตรสาคร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010753 นายภาณุภัทร บุญทักษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010196 นายภูธเนศ ขําพวง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010203 นายวิชิต มุกดาสถิตกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010874 นายอริย์ธัช จิระสถิตย์พร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010707 นายเอกภพ ภูคําสอน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010876 นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010877 นางสาวก่ิงกาญจน์ วิรัญจะ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010878 นางสาวคุณัญญา เรือนรื่น 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010552 นางสาวจรัสรวี บุญยงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010553 นางสาวจีรนันท์ รัตนพรมงคล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010879 นางสาวชวิศา ศรีเดือน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010881 นางสาวณัฐชนาภา อิ่มท่ีสุด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010882 นางสาวณิชารีย์ ชูเมฆ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010886 นางสาวนิภาวรรณ สุนทรวิภาค 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010887 นางสาวปริณดา เอี้ยวศิวิกูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010888 นางสาวพรรณิภา มีมูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010558 นางสาวพรหมพร แสนแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010797 นางสาวภัชษร ทองแย้ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010228 นางสาววาสนา มีเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010892 นางสาวศิริรัตน์ เลิศเจริญยงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010236 นางสาวอาทิตยา เอกประดิษฐ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010895 นางสาวอารยา ทองแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010889 นายภาณุพงศ์ เนื่องจากโจ้ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010891 นายศิรัส ศุภศาสตรสิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010894 นายอภิสิทธ์ิ วรรธนะวุฒิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010896 นางสาวกรกนก คมวิภาค 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010897 นางสาวจริญญา จูสิงห์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010899 นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้อมวงศ์ไพบูลย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010564 นางสาวฉัตรรวี สังข์ทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010900 นางสาวชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010906 นางสาวเปมิกา จ่ันจิรภัทร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010271 นางสาวพิมพ์ฝัน แสนเรืองเดช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010277 นางสาวมนัสนันท์ ครุฑธา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010292 นางสาวสลิลทิพย์ นิลประยูร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010916 นางสาวสิดาพร แย้มวาทีทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010917 นางสาวสุชานาถ ยอดกล้า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010919 นางสาวอาณดา จํานงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010238 นายกรณัฏฐ์ วรวัชรจิรภาคย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010025 นายกิจปมาณ อิงคภาวัฏร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010242 นายเจนณรงค์ สิทธิศุภพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010901 นายชัชนันท์ เปรมศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010565 นายชานนท์ ตรีเมต 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010249 นายณัฐดนัย ไชยกาล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010902 นายณัฐพล เลิศฤทธิพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010254 นายธนนท์ ดอกรักกลาง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010257 นายธิติพนธ์ เทียนแย้ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010904 นายนนทกร ช่วยเกิด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010258 นายนภสินธ์ุ ตันธุวนิตย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010259 นายนริศ ทากุ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010905 นายบรรพต ดาราวรรณกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010907 นายพงศกร คํานึง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010266 นายพงศพล อนงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010910 นายพัทธพล พลทา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010272 นายพีระพัฒน์ เดชาธิติรัฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010282 นายวรกฤช ชาติบุญเกิด 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010298 นายสุวัชร์ชัย เกียรติเฉลิมพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010304 นางสาวกนกวรรณ งอกงาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010573 นางสาวกรกมล สุจจิตร์จูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010310 นางสาวกิรณา อรรถวิเชียร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010576 นางสาวงามลักษณ์ ฟุ้งสวาท 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010578 นางสาวฉัฏฐนันท์ ตั้งจิรวัฒนา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010226 นางสาวชนากานต์ คุณนิธิกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010316 นางสาวชนิกานต์ เจียรไกร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010579 นางสาวญานิกา ส่ือหงวน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010580 นางสาวณัฏฐณิชา สังข์ศิริชัยกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010926 นางสาวณัฐสฎา แสงดาว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010327 นางสาวนภสร กมลวาทิน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010927 นางสาวนภิสา วาณิชยชาติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010930 นางสาวพรพรหม พงษ์สาหร่าย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010592 นางสาวพิชชามญธ์ุ ทองธิราช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010597 นางสาวรัชนิดา คําวา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

58102010868 นางสาววรรณวิสาข์ เม้าผาวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010932 นางสาววัชราภรณ์ คงศรีมหาโชค 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010598 นางสาวศศิตา บุญภู่ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010599 นางสาวศศิวิมล จันทร์ศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010935 นางสาวสุปรียา เกตุเลขา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010938 นางสาวอรทัย เวชพฤกษพิทักษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010353 นางสาวอรพรรณ อินเนตร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010607 นางสาวอาทิตยา คล้ายขํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010920 นายกวิน จันทิมา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010922 นายเจษฎา อุ่นเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010582 นายดํารงฤทธ์ิ วงศ์ปราการสันติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010585 นายนพรุจ มีมูซอ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010593 นายพุฒิพงศ์ จันทร์สนิท 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010339 นายยู จงหาร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010933 นายวัสนกร แซ่ตั้ง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010936 นายเสฏฐนันท์ ผิวลออ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010985 นางสาวกรองกาญจน์ ทิพย์น้อย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010610 นางสาวกัญญารัตน์ นามนนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010986 นางสาวจิติญาภร พัดโสดา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010393 นางสาวชนากานต์ วัฒนชัยมงคล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010614 นางสาวชัชมนต์ ตุทา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010615 นางสาวณัชชารีย์ ศรีพรชัยเจริญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010987 นางสาวณีรนุช ฉัตรมีบุญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010399 นางสาวทิพบงกช พรหมวิจิตรการ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010402 นางสาวธัญวรัตน์ 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  

59102010403 นางสาวนาตาลี สุดสวาท 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010404 นางสาวนิลรัตน์ ดอกเข็ม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010405 นางสาวบัณฑิตา แก้วปรีชา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010408 นางสาวปณิดา พุทธโชติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010412 นางสาวปาลิน คงแสน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010622 นางสาวพนิดา กล้ายประยงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010415 นางสาวพัชราพรรณ ยอดพรมทอง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010417 นางสาวพิมพ์พิมล ถวัลย์วาณิชกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010418 นางสาวพุธิตา อังสนานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010623 นางสาวเพลงพิณ สุดสวาท 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010990 นางสาวแพรวนพรัตน์ เหล่าธรรมกีรติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010420 นางสาวภัทรจิตรา สัมฤทธ์ิศรีงาม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010992 นางสาวภัสภา โพธ์ิอุบล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010624 นางสาวภาริณี พึ่งฉาย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010625 นางสาวภาสินี ย่ีรงค์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010421 นางสาวมณฑกานต์ อยู่สมพงษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010993 นางสาวมณีวรรณ เอกวิสิฐ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010430 นางสาวสลุตา พวงพิมพ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010630 นางสาวสุชัญญา เหล่าแพทยกิจ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010435 นางสาวอริสรา รุ่งเช้า 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010436 นางสาวอาทิตญา ศิริบุญ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010437 นางสาวอาทิตยา ชวเลิศปัญญากุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010609 นายกฤษฎี แก้วบุญคํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010394 นายชลิต มะสันต์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010621 นายปิติยะ สีโสดา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010416 นายพัสกร อนิวัตกูลชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010427 นายวรพล ขําอ่อน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010429 นายศิราเมษฐ์ อัญธานีสกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

59102010628 นายศิวกร ระมั่น 


