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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010076 นางสาวแก้วรัศมี ดํารงกิจอุดม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010045 นางสาวฐิฌา ตู้วัฒนะวาณิช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010014 นางสาวนัฐริกา โสรินทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010062 นางสาวภัทริกา โพธิทัต 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010070 นางสาวสาธิตา ลีลาลักษณ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010064 นายรชนิศ โชคศิริกุลชัย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010073 นางสาวกนกพร ครุฑจันทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010030 นางสาวจตุรพิธพร บวร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010078 นางสาวชัญญานุช ปรีดาวุฒิ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010009 นางสาวฐิตารีย์ พิเชฐโสภณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010010 นางสาวณฐิณี สุกใส 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010054 นางสาวปณัฏฐา โกมลสุรเดช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010081 นางสาวปรียาพร สมศักดิ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010059 นางสาวเพชรรัตน์ ฉัตรมงคลกิจ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010068 นางสาววีรานันท์ ธารทัศนวงศ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010071 นางสาวสุชญา ชัชวาลวานิช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010088 นางสาวสุพัชชา สกลสุจินต์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010090 นางสาวอิสริยา เล็กคุณา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010091 นางสาวไอลดา ลีลาลัคนา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010001 นางสาวกนกพร เผ่าพันธ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010074 นางสาวกนกภัสสร บุญดีกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010075 นางสาวกนกวรรณ จันทะอ่อน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010048 นางสาวกนกสิริ เจนธนานุรักษ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010029 นางสาวเกวลิน กิจกมลเศวต 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010031 นางสาวจิดาภา ตั้งตรงมิตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010003 นางสาวจิราพร เหลือศิริ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010032 นางสาวชนิกานต์ อื่นสุวรรณ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010051 นางสาวญาสุมินทร์ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010040 นางสาวณัฐชนก อรัญญะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010053 นางสาวณัฐณิชา นามพิมพ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010046 นางสาวณัฐพัชร์ วงศ์สิริฉัตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56111010010 นางสาวธิดารัตน์ งาคชสาร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010044 นางสาวนันทพร สุรินทร์ศิริรัฐ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010055 นางสาวประกายกาญจน์ หาญคณิตวัฒนา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010056 นางสาวปัณฑ์ชนิต อุบลสะอาด 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56111010052 นางสาวปิยะรัตน์ ศรีสะดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010057 นางสาวเปมิกา จิวจินดา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010058 นางสาวพิชญ์สินี คุณเดชานนท์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010083 นางสาวมณธนา วรรธนะวิศาล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010084 นางสาวมินทร์ฐิตา รุ่งเรืองพัฒนา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010065 นางสาวรินทร์ปารย์ ยศอมรสุนทร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56111010025 นางสาววรางคณา แสนสุข 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010023 นางสาวศศิภา โภคสวัสด์ิ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56111010071 นางสาวศุภากร ฤกษนันทน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010085 นางสาวศุภิสา ปลอดเปล่ียว 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010087 นางสาวสิริมา สมิตะสิริ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

56111010073 นางสาวอลิศา โทณะวณิก 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010089 นางสาวอาภาศิริ สุดสาคร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010034 นายธนภัทร พรรณรัตน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010035 นายนราวิชญ์ ทมงาม 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010060 นายภควันต์ ตันวิรัช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010018 นายภาณุพงศ์ ร่วมชาติ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010082 นายภูมิพัฒน์ เลิศโกวิทย์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

51111010021 นายวรวัชร คงสกุล 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010020 นายวรเศรษฐ์ อนันต์ก้านตง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010066 นายวรินทร์ ศุภเสียง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

57111010039 นายเอกธนัช นาคดี 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030001 นางสาวเกสิณี ดีย่ิง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030018 นางสาวสุวีณา น้อยรักษา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030002 นางชลิดา คณะพัฒน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030003 นางสาวณิชาภา เพ็ชรรินทร์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030004 นางสาวนิตยา พุ่มพฤกษ์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030005 นางสาวพรสุภา วงศ์รัตนกาญจน์ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030007 นางเพ็ญพักตร์ บุญประภาร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030010 นางวรณัน หลิมวัฒนา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030011 นางวราภรณ์ เพียโคตร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030012 นางสาวศุภัคชญา ทิวาลัย 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030013 นางสาวสมฤทัย ถมยาแก้ว 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030015 นางสาวสุดาภรณ์ จินะ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030016 นางสาวสุทัตตา ศรีเหรา 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030017 นางสุนันทา ตาทอง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030021 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินทรศวร 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030006 นางสาวพาฝัน พันธ์นุช 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030008 นางสาวมนันพัทธ์ เสียงอ่อน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030009 นางสาวรุ่งทิพย์ แอบดอน 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030014 นางสาวสายฝน ญาติทอง 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030019 นางหริณโรจน์ คะมิ 



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

เร่ือง  การฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 

เรียน  

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

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

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

 

 

 
3. ผู้ท่ีไม่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดกรอกข้อมูลในเวบไซต์และให้ติดต่อขอรับ 

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณย่ิง  
 

 

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

61111030020 นางสาวอลิสา ไทรบุรี 


