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การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย คร้ังที ่1 

พธีิพระราชทานปริญญาบัตรกติติมศักดิ์และปริญญาบัตร 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2557 

วนัเสาร์ที ่4 มิถุนายน 2559              

ณ อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร์ 

 

08.00 - 9.00 น.  บณัฑิตระดบัปริญญาตรี  รายงานตวั ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร์ 

*บณัฑิตกลุ่มท่ี 1 เขา้สู่หอ้ง 19-501 และบณัฑิตกลุ่มท่ี 2 และ3 เขา้สู่หอ้ง 19-502 

09.00 - 09.30 น.  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์กล่าวตอ้นรับและแสดงความยนิดีกบับณัฑิต 

   **บณัฑิตแต่ละสาขาถ่ายภาพร่วมกบัผูบ้ริหาร และคณาจารย ์ณ หอ้ง 19-502  

09.30 - 12.00 น.  บณัฑิตระดบัปริญญาตรี แยกฝึกซอ้มยอ่ย 

   - บณัฑิตกลุ่มท่ี 1 ซอ้มยอ่ย ณ หอ้ง 19-401 

   - บณัฑิตกลุ่มท่ี 2 ซอ้มยอ่ย ณ หอ้ง 19-402 

   - บณัฑิตกลุ่มท่ี 3 ซอ้มยอ่ย ณ หอ้ง 19-403 

12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

13.00 - 16.00 น.  บณัฑิตระดบัปริญญาตรี แยกฝึกซอ้มยอ่ย (ต่อ) 

   - บณัฑิตกลุ่มท่ี 1 ซอ้มยอ่ย ณ หอ้ง 19-401 

   - บณัฑิตกลุ่มท่ี 2 ซอ้มยอ่ย ณ หอ้ง 19-402 

   - บณัฑิตกลุ่มท่ี 3 ซอ้มยอ่ย ณ หอ้ง 19-403 

16.00 น.  เสร็จส้ินการฝึกซอ้มยอ่ย คร้ังท่ี 1 

  

 

หมายเหตุ :  1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 คร้ัง (วันที ่4, 5, 6 มิถุนายน 2559) 

       มิฉะน้ันจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวนัที ่8 มิถุนายน 2559 

   2. การฝึกซ้อม คร้ังที ่1 บัณฑิตจะต้องนําชุดครุยมาเพือ่ถ่ายภาพหมู่ด้วย  

 

 



2 

 

กลุ่มบัณฑิต คณะวทิยาศาสตร์ ฝึกซ้อมย่อย คร้ังที ่1 

กลุ่มที ่1  การศึกษาบัณฑิต (จํานวนทั้งหมด 189 คน)     

ฝึกซ้อมย่อย  ณ ห้อง 19-401 

 

บัณฑิตสาขา 

ลาํดบัการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

จาํนวน (คน) 

 

อาจารย์ประจาํกลุ่มฝึกซ้อม 

กศ.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 1   1175-1203 29 รศ.นํา้ฝน คูเจริญไพศาล          รศ.วณีา เสียงเพราะ       

ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ      อ.สุกญัญา หะยสีาและ 

อ.ธนิต ศิริบุญ                            อ.วาสุเทพ หลวงทิพย ์

อ.พรทิพย ์บุญศรี                       อ.บงกช บุญบูรพงศ ์

อ.อนิษฐาน ศรีนวล 

           

ผู้ยืน่ใบปริญญาบัตร 

ผศ.รววีรรณ งามสนัติกลุ           อ.อิทธศกัด์ิ สชัชานนท ์            

อ.ญานิน กองทิพย ์

กศ.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 2   1204-1239 36 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 1240-1257 18 

กศ.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 1258-1287 30 

กศ.บ. วทิยาศาสตร์-ชีววทิยา 1288-1299 12 

กศ.บ. วทิยาศาสตร์-เคมี 1300-1334 35 

กศ.บ. วทิยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 1335-1363 29 

 

กลุ่มที ่2  วทิยาศาสตรบัณฑิต (จํานวนทั้งหมด 213 คน)     

ฝึกซ้อมย่อย  ณ ห้อง 19-402 

 

 

บัณฑิตสาขา 

ลาํดบัการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

จาํนวน (คน) 

 

อาจารย์ประจาํกลุ่มฝึกซ้อม 

วท.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 1   1364-1377 14 รศ.สิริธร สโมสร                  ผศ.ศญาพฒัน์ สุขใส 

ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร   อ.นวลละออ รัตนวมิานวงศ ์

อ.สุเชาว ์ดอนพดุชา              อ.รักชนก โคโต 

อ.วศิรุตตา อตัถากร               อ.อินทนนท ์กลศาสตร์เสนี 

อ.ศิริขวญั พลประทีป            อ.นพมณี ศุภนาม                      

 

ผู้ยืน่ใบปริญญาบัตร 

รศ.อจัฉริยา รังษิรุจิ               อ.ประเสริฐ พฒันาประทีป 

ผศ.สุพจน์ มุศิริ                       

วท.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 2   1378-1413 36 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 1414-1443 30 

วท.บ. เคมี 1444-1496 53 

วท.บ. ชีววทิยา 1497-1543 47 

วท.บ. ฟิสิกส์   1544-1576 33 
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กลุ่มที ่3  วทิยาศาสตรบัณฑิต (จํานวนทั้งหมด 237 คน) 

ฝึกซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-403 

 

บัณฑิตสาขา 

ลาํดบัการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 

 

จาํนวน (คน) 

 

อาจารย์ประจาํกลุ่มฝึกซ้อม 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์   1577-1628 52 ผศ.วลยักร นิตยพฒัน์             ผศ.วราภรณ์ วยิานนท์                 

รศ.อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ            ผศ.ชุติวรรณ เพญ็เพียร            

ผศ.อารียา เอ่ียมบู่                     อ.วนิดา ช่ืนตา                         

อ.สุขมุาภรณ์ กระจ่างสงัข ์      อ.บงกช พิชยักาํจรวฒิุ              

อ.อมรมาศ กีรติสิน 

 

ผู้ยืน่ใบปริญญาบัตร 

ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกลุ          ผศ.ขจีพร วงศป์รีดี                   

ผศ.สิริมนต ์ชายเกต ุ

วท.บ. สถิติ 1629-1657 29 

วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1658-1722 65 

วท.บ. จุลชีววทิยา 1723-1762 40 

วท.บ. วสัดุศาสตร์ 1763-1813 51 
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ตารางการถ่ายภาพบณัฑิต คณะวทิยาศาสตร์ แยกตามสาขา 

เวลา 9.30 – 11.30 น. และ 13.00 – 14.45 น. 

ณ หอ้ง 19-502 อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร์ 

เวลา บัณฑิตสาขา จาํนวน หมายเหตุ 

เกยีรตนิิยม 

อนัดบั 1 

เกยีรตนิิยม 

อนัดบั 2 

บัณฑิต รวม 

09.45 – 09.55 น.  คณิตศาสตร์ กศ.บ. 5 13 18 36 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

09.55 – 10.05 น. คณิตศาสตร์ วท.บ. 2 1 30 33 หอ้ง 19-502 ฝ่ังขวา (B) 

10.05 – 10.15 น. สถิติ วท.บ. - - 29 29 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

10.15 – 10.25 น. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

วท.บ. 

2 5 65 72 หอ้ง 19-502 ฝ่ังขวา (B) 

10.25 – 10.35 น. คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 1 5 52 58 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

10.35 – 10.45 น. เคมี กศ.บ. 2 4 35 41 หอ้ง 19-502 ฝ่ังขวา (B) 

10.45 – 10.55 น. เคมี วท.บ. 2 8 53 63 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

10.55 – 11.05 น. ชีววทิยา กศ.บ. 11 6 12 29 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

11.05 – 11.15 น. ชีววทิยา วท.บ. 3 7 47 57 หอ้ง 19-502 ฝ่ังขวา (B) 

11.15 – 11.25 น. จุลชีววทิยา วท.บ. 2 4 40 46 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

11.25 – 11.35 น. ฟิสิกส์ กศ.บ. 4 6 29 39 หอ้ง 19-502 ฝ่ังขวา (B) 

11.35 – 11.45 น. ฟิสิกส์ วท.บ. - 2 33 35 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

11.45 – 11.55 น. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

กศ.บ. 

7 7 30 44 หอ้ง 19-502 ฝ่ังขวา (B) 

11.55 – 12.05 น. วสัดุศาสตร์ วท.บ. 2 4 51 57 หอ้ง 19-502 ฝ่ังซา้ย (A) 

                            รวมบณัฑิตทั้งหมด       639 

 

หมายเหตุ :  1. กาํหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

   2. ถ่ายภาพหมู่แยกตามสาขา (บณัฑิตเกียรตินิยม ถ่ายภาพร่วมกบัสาขาของตน)  

    และบณัฑิตท่ีไม่ถึงกาํหนดเวลาถ่ายภาพจะฝึกซอ้มตามกลุ่มยอ่ย (ดูรายละเอียดท่ี หนา้ 2 – 3) 


