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การรายงานตัวและการฝึ กซ้ อมย่อย ครั้งที่ 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี การศึกษา 2557
วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559
ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
08.00 - 9.00 น.

บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี รายงานตัว ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
*บัณฑิตกลุ่มที่ 1 เข้าสู่ หอ้ ง 19-501 และบัณฑิตกลุ่มที่ 2 และ3 เข้าสู่ หอ้ ง 19-502

09.00 - 09.30 น.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกบั บัณฑิต
**บัณฑิตแต่ละสาขาถ่ายภาพร่ วมกับผูบ้ ริ หาร และคณาจารย์ ณ ห้อง 19-502

09.30 - 12.00 น.

บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี แยกฝึ กซ้อมย่อย
- บัณฑิตกลุ่มที่ 1 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-401
- บัณฑิตกลุ่มที่ 2 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-402
- บัณฑิตกลุ่มที่ 3 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-403

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 - 16.00 น.

บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี แยกฝึ กซ้อมย่อย (ต่อ)
- บัณฑิตกลุ่มที่ 1 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-401
- บัณฑิตกลุ่มที่ 2 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-402
- บัณฑิตกลุ่มที่ 3 ซ้อมย่อย ณ ห้อง 19-403

16.00 น.

หมายเหตุ :

เสร็ จสิ้ นการฝึ กซ้อมย่อย ครั้งที่ 1

1. บัณฑิตทุกคนต้ องเข้ าร่ วมการฝึ กซ้ อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 4, 5, 6 มิถุนายน 2559)
มิฉะนั้นจะไม่ อนุญาตให้ เข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559
2. การฝึ กซ้ อม ครั้งที่ 1 บัณฑิตจะต้ องนําชุ ดครุยมาเพือ่ ถ่ ายภาพหมู่ด้วย
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กลุ่มบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ฝึ กซ้ อมย่อย ครั้งที่ 1
กลุ่มที่ 1 การศึกษาบัณฑิต (จํานวนทั้งหมด 189 คน)
ฝึ กซ้ อมย่ อย ณ ห้ อง 19-401
ลําดับการเข้ ารับ
บัณฑิตสาขา

พระราชทานปริญญาบัตร

จํานวน (คน)

อาจารย์ ประจํากลุ่มฝึ กซ้ อม

กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1

1175-1203

29

รศ.นํา้ ฝน คูเจริญไพศาล

กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2

1204-1239

36

ผศ.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ อ.สุกญั ญา หะยีสาและ

กศ.บ. คณิ ตศาสตร์

1240-1257

18

อ.ธนิต ศิริบุญ

อ.วาสุเทพ หลวงทิพย์

กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

1258-1287

30

อ.พรทิพย์ บุญศรี

อ.บงกช บุญบูรพงศ์

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

1288-1299

12

อ.อนิษฐาน ศรี นวล

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี

1300-1334

35

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิ สิ กส์

1335-1363

29

รศ.วีณา เสียงเพราะ

ผู้ยนื่ ใบปริญญาบัตร
ผศ.รวีวรรณ งามสันติกลุ

อ.อิทธศักดิ์ สัชชานนท์

อ.ญานิน กองทิพย์

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จํานวนทั้งหมด 213 คน)
ฝึ กซ้ อมย่ อย ณ ห้ อง 19-402
ลําดับการเข้ ารับ
บัณฑิตสาขา

พระราชทานปริญญาบัตร

จํานวน (คน)

อาจารย์ ประจํากลุ่มฝึ กซ้ อม

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1

1364-1377

14

รศ.สิริธร สโมสร

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2

1378-1413

36

ผศ.พนารัตน์ อรุ ณรัติยากร อ.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

วท.บ. คณิ ตศาสตร์

1414-1443

30

อ.สุเชาว์ ดอนพุดชา

อ.รักชนก โคโต

วท.บ. เคมี

1444-1496

53

อ.วิศรุ ตตา อัตถากร

อ.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

วท.บ. ชีววิทยา

1497-1543

47

อ.ศิริขวัญ พลประทีป

อ.นพมณี ศุภนาม

วท.บ. ฟิ สิ กส์

1544-1576

33

ผศ.ศญาพัฒน์ สุ ขใส

ผู้ยนื่ ใบปริญญาบัตร
รศ.อัจฉริ ยา รังษิรุจิ
ผศ.สุพจน์ มุศิริ

อ.ประเสริ ฐ พัฒนาประทีป

3

กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จํานวนทั้งหมด 237 คน)
ฝึ กซ้ อมย่อย ณ ห้ อง 19-403
ลําดับการเข้ ารับ
บัณฑิตสาขา

พระราชทานปริญญาบัตร

จํานวน (คน)

อาจารย์ ประจํากลุ่มฝึ กซ้ อม

วท.บ. คหกรรมศาสตร์

1577-1628

52

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์

วท.บ. สถิติ

1629-1657

29

รศ.อรอนงค์ พริ้ งศุลกะ

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

1658-1722

65

ผศ.อารี ยา เอี่ยมบู่

อ.วนิดา ชื่นตา

วท.บ. จุลชีววิทยา

1723-1762

40

อ.สุขมุ าภรณ์ กระจ่างสังข์

อ.บงกช พิชยั กําจรวุฒิ

วท.บ. วัสดุศาสตร์

1763-1813

51

อ.อมรมาศ กีรติสิน
ผู้ยนื่ ใบปริญญาบัตร
ผศ.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
ผศ.สิ ริมนต์ ชายเกตุ

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรี ดี

4

ตารางการถ่ ายภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ แยกตามสาขา
เวลา 9.30 – 11.30 น. และ 13.00 – 14.45 น.
ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
เวลา

บัณฑิตสาขา

จํานวน
เกียรตินิยม

เกียรตินิยม

อันดับ 1

อันดับ 2

หมายเหตุ
บัณฑิต

รวม

09.45 – 09.55 น.

คณิ ตศาสตร์ กศ.บ.

5

13

18

36

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

09.55 – 10.05 น.

คณิ ตศาสตร์ วท.บ.

2

1

30

33

ห้อง 19-502 ฝั่งขวา (B)

10.05 – 10.15 น.

สถิติ วท.บ.

-

-

29

29

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

10.15 – 10.25 น.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

5

65

72

ห้อง 19-502 ฝั่งขวา (B)

วท.บ.
10.25 – 10.35 น.

คหกรรมศาสตร์ วท.บ.

1

5

52

58

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

10.35 – 10.45 น.

เคมี กศ.บ.

2

4

35

41

ห้อง 19-502 ฝั่งขวา (B)

10.45 – 10.55 น.

เคมี วท.บ.

2

8

53

63

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

10.55 – 11.05 น.

ชีววิทยา กศ.บ.

11

6

12

29

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

11.05 – 11.15 น.

ชีววิทยา วท.บ.

3

7

47

57

ห้อง 19-502 ฝั่งขวา (B)

11.15 – 11.25 น.

จุลชีววิทยา วท.บ.

2

4

40

46

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

11.25 – 11.35 น.

ฟิ สิ กส์ กศ.บ.

4

6

29

39

ห้อง 19-502 ฝั่งขวา (B)

11.35 – 11.45 น.

ฟิ สิ กส์ วท.บ.

-

2

33

35

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

11.45 – 11.55 น.

วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป

7

7

30

44

ห้อง 19-502 ฝั่งขวา (B)

2

4

51

57

ห้อง 19-502 ฝั่งซ้าย (A)

กศ.บ.
11.55 – 12.05 น.

วัสดุศาสตร์ วท.บ.

รวมบัณฑิตทั้งหมด
หมายเหตุ :

639

1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ถ่ายภาพหมู่แยกตามสาขา (บัณฑิตเกียรตินิยม ถ่ายภาพร่ วมกับสาขาของตน)
และบัณฑิตที่ไม่ถึงกําหนดเวลาถ่ายภาพจะฝึ กซ้อมตามกลุ่มย่อย (ดูรายละเอียดที่ หน้า 2 – 3)

