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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010022 นางสาวกฤตพร พฤกษฤดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010041 นางสาวชลวิภา จิวรวัฒนกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010042 นางสาวชลิดา บัวผัน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010003 นางสาวณัชชา วัฒนโภคาสิน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010058 นางสาวณัฐนพิน วิริกุลเจริญ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010062 นางสาวณิชกานต์ ลือชานิมิตจิต 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010196 นางสาวเปรมยุดา องค์รัตนผล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010119 นางสาวแพรวา ตันติสังวรากูร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010120 นางสาวภคพร เวฬุตันติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010123 นางสาวภาวินี บุญยศ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010136 นางสาววชิราพร พินิจธนสาร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010140 นางสาววรางคณา วิวัลย์ศิริกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010147 นางสาววัณย์วรยา ล่ีสันธิติกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010156 นางสาวศวิตา กัติยสุวรรณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010010 นางสาวศิรดา หงษ์กาญจนพงษ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010166 นางสาวสมถพร เอื้อทวีพล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010180 นางสาวอดิศา เอาพาณิช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010184 นางสาวอภันตรี จิระประดิษฐา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010186 นางสาวอภิญญา ธรรมมงคลชัย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010189 นางสาวอรอรีย์ สโรชนันท์จีน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010033 นายจิรชา จิตตปราณีรัชต์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010037 นายฉลองราช รัตนวงศาโรจน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010061 นายณัฐสิทธ์ิ ตระการศรีสุนันท์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010064 นายธนกฤต ธนะทรัพย์ชูศักดิ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010065 นายธนทัต ธนะสมบูรณ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010084 นายธีรภัทร คงรัตนประเสริฐ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010098 นายปพน สภาวสุ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010102 นายปวรุศม์ 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  

57107010126 นายมนัสชัย กุลพรศิริกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010132 นายรัญชน์ วานิชนุเคราะห์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010137 นายวทันย์ เกรียงวิทยากุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010144 นายวัชพล เจริญสว่าง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010155 นายศรัณย์ ยุทธนาวิวัฒน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010160 นายศิรวิทย์ นามกันยา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010176 นายสุวริทธ์ิ สุวรรณโห 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010181 นายอติชาต สิริเวชพันธุ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010015 นางสาวกชภรรณ นีลพัธน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010016 นางสาวกมลวรรณ จิตสันติกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010017 นางสาวกรกช สอนดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010018 นางสาวกรกนก วิสาลพัธน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010027 นางสาวกุลกานต์ ชัชวาลย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010002 นางสาวชัญญา กล่ันวารินทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010045 นางสาวชัญญา พลายพิชิต 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010049 นางสาวฐิตาพร แซ่ซ้ือ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010054 นางสาวณัฐชฎา จงวิมาณสินธ์ุ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010055 นางสาวณัฐณิชา เลิศนิมิตธรรม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010056 นางสาวณัฐธิดา ญาณทศศิลป์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010077 นางสาวธนารีย์ วัฒนเสรี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010080 นางสาวธัญชนก เลิศศรีบัณฑิต 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010085 นางสาวธีรยา ไพศาลสุขวิทยา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010091 นางสาวนันทนัช ไพศาลทรัพย์ผล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010092 นางสาวนิรมล ทองบุญ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010100 นางสาวประภาพร พื้นพรหม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010006 นางสาวปรางค์ปรา ศรีสวัสดิ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010106 นางสาวพนิดา ทองสุรเดช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010108 นางสาวพลอยชนก ชลคีรี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010118 นางสาวแพรววนิต นิตยะกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010129 นางสาวรวิพร อันชนะกรกิจ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010130 นางสาวระรินทิพย์ บุญประดิษฐ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010146 นางสาววัชราภรณ์ วสุวัฏฏกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010150 นางสาววินัดดา วรพุทธิกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010151 นางสาววิภานันท์ สันติเพชร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010159 นางสาวศิรนันท์ วลัญช์อารยะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010163 นางสาวศุจินธร สารสัสดีกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010167 นางสาวสวรินทร์ นาถนาคินทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010172 นางสาวสุชาดา ทรัพย์บํารุง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010175 นางสาวสุวภรณ์ ถินสถิตย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010177 นางสาวองอร ล่ิมทองนพคุณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010182 นางสาวอติญา เฟื่องสุวรรณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010183 นางสาวอนุธิดา โตพิบูล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010187 นางสาวอภิญญา ประทุมทอง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010019 นายกริษณุ แซ่เตียว 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010001 นายกฤตนนท์ วัธนเวคิน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010029 นายเขตต์วสันต์ อรุณพงษ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010034 นายจิรภัทร ด่านประดิษฐ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010038 นายเฉลิมชนม์ สุธรรมดิเรกลาภ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010044 นายชวิศศิลป์ ป่ินชุมพลแสง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010046 นายชาครีย์ พจน์จลองศิลป์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010051 นายณภัทร อักษรพรหม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010005 นายณัฐภัทร หอมย่ิง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010063 นายถาม์พร ว่องไวทยกรกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010066 นายธนบัตร ประสานสมบัติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010071 นายธนภัทร เจริญกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010094 นายปฏิภาณ วินิยม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010095 นายปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010101 นายปรัชญา ศรีศรัทธา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010105 นายพนวัฒน์ เลิศพัฒนพงศ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010007 นายพบธรรม หล่อทองคํา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010114 นายพิชญุตม์ ตั้งยืนยง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010122 นายภาณุรุจ แก้วพรมงคล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010143 นายวริศ ร่วมวิบูลย์สุข 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010145 นายวัชรพงศ์ จาตุรงค์สกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010149 นายวิชนัน ศิริพงศ์เดชา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010164 นายสกลรัฐ ลาภานิกร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010169 นายสิทธิกานต์ ธรรมสิริปรีดีพร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010170 นายสิรภพ ศรีประเสริฐ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010179 นายอดิเทพ ลีวัฒนานุกูล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010188 นายอมรชัย อมรรัตน์กูลกิจ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010191 นายอัครวินท์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010193 นายอาทร สุพรรณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010026 นางสาวกิรณา พึ่งทวี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010028 นางสาวกุสุมา เคียงสูงเนิน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010031 นางสาวจิตรลดา ร่วมพัฒนา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010032 นางสาวจินตภัทร์ คูวิจิตรสุวรรณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010039 นางสาวชญานิศ กฤษณยรรยง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010040 นางสาวชนกนันท์ ประสงค์สําเร็จ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010195 นางสาวชลกนก ชลพัฒนา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010047 นางสาวชุติมณฑน์ ย่ิงจําเริญศาสตร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010048 นางสาวญาณิศา นิลพงษ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010052 นางสาวณริสรา ไชยชํานิ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010053 นางสาวณัฏฐณิชา กิตติวรวุฒิ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010068 นางสาวธนพร เอี่ยมบรรณพงษ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010070 นางสาวธนภรณ์ ธารแสงประดิษฐ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010074 นางสาวธนัญญา กาญจนวงศ์วณิช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010075 นางสาวธนัญญา โสมสูงเนิน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010081 นางสาวธัญมน พู่มณเฑียรชัย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010088 นางสาวนภัสสร เทวารัณย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010090 นางสาวนวลพรรณ รุจิเมธาภาส 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010093 นางสาวบุณยานุช จงราเชนทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010099 นางสาวปภาดา รักษาสุข 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010104 นางสาวพชรภา เช่ียวพานิชย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010107 นางสาวพรนภัส โกนธีรากูล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010109 นางสาวพัชรอร เพชรแก้วกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010110 นางสาวพัชราภรณ์ ด้วงดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010112 นางสาวพิชญา ธีราโมกข์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010115 นางสาวพิมพ์ชนก เรืองจินดา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56107010127 นางสาวพิมพ์ดาว อิ่มวิทยา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010116 นางสาวพิมพ์ทิพย์ นิลสิทธ์ิสถาพร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56107010136 นางสาวเพ็ญสิริ ศิริพานิชย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56107010140 นางสาวภัสสร อมัติรัตน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010124 นางสาวภาวินีย์ หาญวิวัฒนกิจ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010197 นางสาวภิรมณ ชัยรัตนาวรรณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010127 นางสาวรตา จูหลิม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57107010128 นางสาวรมิดา พงษ์ประภาพันธ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010133 นางสาวรัตติยากร เลิศดี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010135 นางสาวล้วนเลิศ จึงเจริญสุขย่ิง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010138 นางสาววนัชพร ตียะสุขเศรษฐ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010139 นางสาววนัชพร พุทธกูล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

52107010095 นางสาววรางคณา หม่ันผจง 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010141 นางสาววราลี บุญยะลีพรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010152 นางสาววิภาวี เวชวงศ์วาน 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010157 นางสาวศศิวิมล พิทักษ์ชาติวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010158 นางสาวศานต์ฤทัย จุลศักด์ิศรีสกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010162 นางสาวศิวพร เธียรอุไทย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56107010174 นางสาวศุภกานต์ หาญวัฒนาวุฒิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010178 นางสาวอจิรภาส์ บุษราคํา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010185 นางสาวอภิชญา หมั่นคติธรรม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010192 นางสาวอัจฉริยา เครือตา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010020 นายกฤชบดินทร์ ประสานกุลกิจ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010021 นายกฤดิพัฒ พบลาภ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010023 นายกฤติภูมิ ภู่กิตติวรางกูร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010194 นายไกรวิชญ์ เชิญขวัญศรี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010030 นายคณินณัฏฐ์ สินตระกูลชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56107010037 นายจิรเมธ ดวงทวี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010035 นายจิรายุ ฉิมวิไลทรัพย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56107010043 นายชนาธิป เนติศุภลักษณ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010043 นายชวัลวัฒน์ จินดามพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010050 นายณภัทร อรรถจารุสิทธ์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010060 นายณัฐวุฒิ ลิขสิทธ์ิดํารงกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010067 นายธนพณ หาญพูนวิทยา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010069 นายธนพัฒน์ ปราชญาพิทักษ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010072 นายธนภัทร ธรรมวงศ์วัฒน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010073 นายธนวิน อมรสมานกุล 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010076 นายธนากร รอดแก้ว 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010078 นายธเนศ เอกธนาพร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010079 นายธวัชเกียรติ ศรีสันติสุข 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010082 นายธิติวุฒิ หู 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010083 นายธิติสรร สุทธิพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010086 นายธีรวุฒิ อังควรพานิช 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010096 นายปณิธิ ไทยปรีชา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010103 นายปิยังกูร จันตระ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56107010114 นายปุณณวิช กิจสาลี 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010111 นายพิชญ์พงษ์ กิติ์ตินิยม 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010117 นายพีรณัฏฐ์ จันทรางกูร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010121 นายภควัต วิพุธภูมิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010142 นายวรินทร หาญธนสาร 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

56107010167 นายวิธวินท์ ศรีมาศ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010153 นายวิรวิศน์ ล้ีสุทธิพรชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010154 นายวิรุณ เกียรติคุณรัตน์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010161 นายศิรวิทย์ วิโรจน์สกุลชัย 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010165 นายสกุลวัฒน์ สพันธุวงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010168 นายสัญชาต ธงถาวรสุวรรณ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010171 นายสิริสวัสด์ิ ปล้ืมวรสวัสดิ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010173 นายสุนิธิ เต็มผลทรัพย์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010174 นายสุภทัต กรรตุกิติ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010198 นายอุบลรักษ์ อึ้งสวัสด์ิ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010004 นางสาวณัฐธิดา บุญเสริมวิชา 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010011 นางสาวสมิตา เนติลัดดานนท์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010012 นางสาวอรสา สุขมาก 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010013 นายพลวิทย์ เจริญพงศ์ 



 
 
 
ท่ี อว 8702.5/2125      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
          กรุงเทพมหานคร 10110 
                    5  ตุลาคม   2563 

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเรียนมาเพื่อ 
  1. ขอแจ้งกําหนดการซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ตามกําหนดการ ดังนี้ 

กิจกรรม วันที่ สถานท่ี 
ซ้อมครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์และประสานมิตร 
ซ้อมครั้งท่ี 2 22 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
ซ้อมใหญ่ 23 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25 พฤศจิกายน 2563 องครักษ์ 

  2. ขอให้บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ กรอกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานปริญญาบัตร และ
ตรวจสอบรายละเอียดสถานท่ีและเวลาฝึกซ้อมได้ผ่านเว็บไซต์ http://commencement.swu.ac.th หรือ QR Code  

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรได้ท่ี ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ภายหลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วัน 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

 
  (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ) 
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0-2258–4196 
โทรสาร 0–2258–9582  

57107010014 นายภูมินทร์ โชติวัฒนดิลก 


