
ก ำหนดตำรำงกำรรำยงำนตัวและฝึกซ้อม 
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

วันเสำร์ที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมคร้ังที่ 1 
ระดับบัณฑิตศึกษำ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (494 รำย) 
รำยงำนตัว เวลา 08.00 น. คณบดีพบบัณฑิต เวลา 09.00 – 09.30 น. ฝึกซ้อมตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป 

 

บัณฑิตวิทยำลัย สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม 
ดุษฎีบัณฑิตทุกสำขำวิชำ 
มหำบัณฑิตทุกสำขำวิชำ   
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ       

รำยงำนตัว 
ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   

ฝึกซ้อม 
หอประชุมใหญ่  มศว ประสานมิตร 

 

ระดับปริญญำตรี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ( 4,284 รำย)  
รำยงำนตัว เวลา 08.00 น.  คณบดีพบบัณฑิต เวลา 09.00 – 09.30 น.   
ฝึกซ้อมท่ี คณะ/วิทยำลัย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
 

คณะ สถำนที่รำยงำนตัวและฝึกซ้อม 
คณะศึกษำศำสตร์ (46 รำย)  ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์ (507 รำย) ล าดับ 541 - 800  ห้อง 14-204 อาคาร 14 (เรียนรวม) 

ล าดับ 801 - 1047 ห้อง 14-305 อาคาร 14 (เรียนรวม) 
คณะวิทยำศำสตร์ (494 รำย)   อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์ (744 รำย)    

คณะสังคมศาสตร์    หลักสูตร กศ.บ. / วท.บ. / ศศ.บ. / ร.บ.  (351 รำย) 
   หลักสูตร บธ.บ. /บช.บ ( 393 รำย) โถงชั้น 1 อาคาร 14 (เรียนรวม) 
คณะพลศึกษำ (398 รำย)    คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ 
คณะแพทยศำสตร์ (191 รำย)    คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ (78 รำย)    ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศำสตร์ (71 รำย) คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์ 
คณะกำยภำพบ ำบัด (78 รำย) คณะกายภาพบ าบัด มศว องครักษ์ 
คณะพยำบำลศำสตร์ (93 รำย)    คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (424 รำย) อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์  
คณะศิลปกรรมศำสตร์ (327 รำย)   หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม 

ศ.ดร.สาโรช  บัวศร ี
วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมย่ังยืน (88 รำย)    วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม (277 รำย)   ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
คณะเศรษฐศำสตร์ (170 รำย)    ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร (156 รำย)     ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ 
วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย (38 รำย)    ชั้น 3 อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
(104 รำย)   

ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ  



วันอำทิตย์ที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมครั้งที่ 2  ณ มศว องครักษ์ 
ภำคเช้ำ 
 

   รำยงำนตัว เวลำ 08.00  น.              เดินแถว เวลำ  09.00 น.  ฝึกซ้อม ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป                                                          
คณะ สถำนที่รำยงำนตัว สถำนที่ฝึกซ้อม 

ดุษฎีบัณฑิต มหำบัณฑิต  
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทุกสำขำวิชำ 
(494 รำย) 

อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101  ชั้น 1     เลขที่  1 – 494 

 อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์ 

คณะศึกษำศำสตร์ (46 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101  ชั้น 1     เลขที ่495-540 

คณะมนุษยศำสตร์ (507 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม   
ห้อง 201  ชั้น 2    เลขที่ 541 - 790 
ห้อง 203  ชั้น 2    เลขที่ 791 - 1047 

คณะวิทยำศำสตร์   (494 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 304  ชั้น 3    เลขที ่1048 - 1241 
ห้อง 306  ชั้น 3    เลขที ่1242 - 1441 
ห้อง 301  ชั้น 3    เลขที ่1442 - 1541 

คณะสังคมศำสตร์ (744 รำย) 
 

อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรอเนกประสงค์ของ
วิชำพื้นฐำน  
ห้อง 104  ชั้น 1    เลขที่ 1542 - 1701 
ห้อง 105  ชั้น 1    เลขที่ 1702 – 1857 
ห้อง 401  ชั้น 4    เลขที่ 1858 - 1916 
ห้อง 402  ชั้น 4    เลขที่ 1917 - 1982 
ห้อง 403  ชั้น 4    เลขที่ 1983 - 2072 
ห้อง 404  ชั้น 4    เลขที่ 2073 - 2146 
ห้อง 405  ชั้น 4    เลขที่ 2147 - 2285 

 
วันอำทิตย์ที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2  ณ มศว องครักษ์ 

ภำคบ่ำย 
 

รำยงำนตัว เวลำ 11.30 น.           เดินแถว เวลำ 12.30 น.  ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป 
คณะ สถำนที่รำยงำนตัว สถำนที่ฝึกซ้อม 

คณะพลศึกษำ (398 รำย) 
 

อำคำรสิรินธร คณะพลศึกษำ 
 เลขที่  2286-2683 

 
 
 

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์ 
 
 
 
 

คณะแพทยศำสตร์ (191 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102  ชั้น 1 เลขที่  2684-2874 

คณะทันตแพทยศำสตร์ (78 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102  ชั้น 1 เลขที่  2875-2952 

คณะเภสัชศำสตร์ (71 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 102  ชั้น 1 เลขที่  2953-3023 
 



รำยงำนตัว เวลำ 11.30 น.           เดินแถว เวลำ 12.30 น.  ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป 
คณะ สถำนที่รำยงำนตัว สถำนที่ฝึกซ้อม 

คณะกำยภำพบ ำบัด (78 รำย) อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 101  ชั้น 1 เลขที่  3024-3101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำคำรกีฬำ 1 มศว องครักษ์ 

คณะพยำบำลศำสตร์ (93 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 101  ชั้น 1 เลขที่  3102-3194 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (424 รำย) อำคำรหอประชุม คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 เลขที่  3195-3618 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (327 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 401 ชั้น 4 เลขที่  3619 - 3757 
ห้อง 402 ชั้น 4 เลขที่  3758 - 3826 
ห้อง 403 ชั้น 4 เลขที่  3827 - 3883 
ห้อง 404 ชั้น 4 เลขที่  3884 - 3945 

วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมย่ังยืน 
(88 รำย) 

อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 406  ชั้น 4 เลขที่  3946-4033 

วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม  
(277 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 405 ชั้น 4 เลขที่  4034 - 4102 
ห้อง 408 ชั้น 4 เลขที่  4103 - 4206 
ห้อง 409 ชั้น 4 เลขที ่ 4207 - 4310 

คณะเศรษฐศำสตร์ (170 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 501  ชั้น 5 เลขที่  4311 - 4455 
ห้อง 502  ชั้น 5 เลขที่  4456 - 4480 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
กำรเกษตร (156 รำย) 
 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 506  ชั้น 5 เลขที่  4481 - 4616 
ห้อง 507  ชั้น 5 เลขที่  4617 - 4636 

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย (38 รำย) อำคำรเรียนรวม 
ห้อง 204  ชั้น 2 เลขที่  4637-4674 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (104 รำย) 

อำคำรเรียนรวม  
ห้อง 204  ชั้น 2 เลขที่  4675-4778 

 
  



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 : รำยงำนตัวและฝึกซ้อมใหญ่  ณ มศว องครักษ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ และระดับปริญญำตรี 

 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

04.00 – 05.00 น. รำยงำนตัวสถำนที่เดิมเหมือนวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2563 

อำคำรกีฬำ 1  มศว องครักษ์ 05.15 น. เดินแถวเพ่ือเข้ำฝึกซ้อมใหญ่ 

09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่ 

 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  : พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ  ณ  มศว องครักษ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ และระดับปริญญำตรี 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

04.00 – 05.00 น. รำยงำนตัวสถำนที่เดิมเหมือนวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2563 

อำคำรกีฬำ 1  มศว องครักษ์ 05.15 น. เดินแถวเพ่ือเข้ำบริเวณพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ 

09.00 น. รับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 
 
 


