
กําหนดการฝกซอมยอยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  

ประจําป พ.ศ.2560 

วันที่11-12พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ณ อาคาร 13 พลศึกษา 

วันเสารท่ี 11พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการจัดการ 

 

**หมายเหตุ 1.คณะดําเนินการในการจัดคิวข้ึนถายรูปตามสาขาเอง 

2.ซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิต  

คณะวิทยาการจัดการ  หนาอาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 

คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา สนามหญาขางลานพระพิรุณฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา สนามเปตองหนาอาคาร 1 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สนามหญาขางลานพระพิรุณฯ 

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา บริเวณ อาคาร 5 

สวนกลางของวิทยาเขต  จุดที่ 1 หนาทางลงลานพระพิรุณ 

จุดที่ 2 สนามหญาหนาอาคารพลศึกษา 

 

  

เวลา 6.30 – 7.00 น. 
 
เวลา 7.00 – 7.30 น. 

อนุกรรมการลงทะเบียนณ หองรับรองอาคารพลศึกษา 
 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัวกับอาจารยประจํากลุมโดยพรอมเพรียงกัน 
ดูเลขที่บัณฑิตในเว็บไซตคณะฯการลงทะเบียนการซอมเมื่อนั่งตามที่นั่งแลว 

เวลา 7.30 – 8.30 น. 
 
เวลา8.30 – 9.00 น. 

ถายรูปหมูโดยแยกเปนสาขา / เช็คชื่อมหาบัณฑิต และบัณฑิต 
 
พักรับประทานวาง 
 

เวลา 9.00 – 9.20 น. -รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กลาวแสดงความยินดีและใหปจฉิมโอวาท
แกบัณฑติ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไดเกรดเฉลี่ย
สูงสุดของแตละสาขา และผูนําองคกรนิสิต 
-คณะกรรมการกลางฯบรรยายภาพรวมการซอม และซอมยอย 

เวลา 9.20 – 12.00น. 
 
เวลา12.00 – 13.00น. 
  

เวลา13.00 – 17.00น. 
 
เวลา17.00 – 17.30น. 
 
 

แยกซอมกลุมยอยตามสาขา (คณะฯ แจงภายในหลัง) 
 
พักกลางวัน 
 
ซอมรวมทุกสาขา / เช็คชื่อมหาบัณฑิตและบัณฑิต ณ อาคารพลศึกษา 
 
มอบรางวัลใหกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตเกียรตินิยม รวมไปถึงบัณฑิตที่สรางชื่อเสียงสราง 

คุณประโยชนใหกับคณะฯ 

 



กําหนดการฝกซอมยอยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  

ประจําป พ.ศ.2560 

วันที่11-12พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ณ อาคาร 13 พลศึกษา 

วันอาทิตยที่ 12พฤศจิกายน พ.ศ.2560  คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา/คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา/คณะเศรษฐศาสตร  

ศรีราชา/คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

 

เวลา 6.30 – 7.00 น. อนุกรรมการลงทะเบียนณ หองรับรองอาคารพลศึกษา 

เวลา 7.00 – 7.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคนเขานั่งในอาคารพลศึกษา  
การลงทะเบียนการซอมเมื่อนั่งตามที่นั่งแลว 

เวลา 7.30 – 7.50 น. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กลาวแสดงความยินดีและใหปจฉิมโอวาท
แกบัณฑิตและมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไดเกรดเฉลี่ย
สูงสุดของแตละสาขา และผูนําองคกรนิสิต 

เวลา 7.50 – 8.20 น. คณะกรรมการกลางฯบรรยายภาพรวมการซอม  ณ อาคารพลศึกษา 

 ถายรูปหมู ณ  ลานจอดรถขางอาคารพลศึกษา เรียงลําดับตามนี้ 
เวลา 8.20 – 8.40 น.   -คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เวลา 8.40 – 9.00 น.   -คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
เวลา 9.00 – 9.20 น.   -คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 
เวลา 9.20 – 9.40 น.   -คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

เวลา10.00น.เปนตนไป ซอมยอย  แยกตามคณะ ดังนี้ 
-คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา      อาคารพลศึกษา   
-คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา          อาคารพลศึกษา 
-คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา         อาคาร 18 
-คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ         อาคาร 1 หอง 1404 

เวลา 13.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนเขานั่งในอาคารพลศึกษา  
**หมายเหตุ 1.คณะดําเนินการในการจัดคิวข้ึนถายรูปตามสาขาเอง 

2.พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 น.หรือตามสมควร และ 13.00 น.เริ่มซอมยอยในภาคบายตอไป 

3.ซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิต  

คณะวิทยาการจัดการ  หนาอาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2 

คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา สนามหญาขางลานพระพิรุณฯ 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา สนามเปตอง  หนาอาคาร 1 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สนามหญาขางลานพระพิรุณฯ 

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา บริเวณ อาคาร 5 

สวนกลางของวิทยาเขต จุดที่ 1 หนาทางลงลานพระพิรุณ/จุดที่ 2 สนามหญาหนาอาคารพลศึกษา 
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วันเสารท่ี 11พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

หมายเหตุ 1.คณะดําเนินการในการจัดคิวข้ึนถายรูปตามสาขาเอง 

2.พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 น.หรือตามสมควร และ 13.00 น.เริ่มซอมยอยใน 

   ภาคบายตอไป  

3.ซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิต  

คณะวิทยาการจัดการ  1.คุณเฉลียว ภากะสัยเบอรติดตอ  098-8258915 

2.คุณพัทธนันท โพธิ์เขียวเบอรติดตอ093-1619366 

 

**บริษัทนิวสีลม (ถายรูป)คุณรักษ 081-8499051 /คณุกานต  081-3430927 

  

เวลา 6.30 – 7.00 น. 
 
เวลา 7.00 – 7.30 น. 

อนุกรรมการลงทะเบียนณ หองรับรองอาคารพลศึกษา 
 
มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัวกับอาจารยประจํากลุมโดยพรอมเพรียงกัน 
ดูเลขที่บัณฑิตในเว็บไซตคณะฯการลงทะเบียนการซอมเมื่อนั่งตามที่นั่งแลว 

เวลา 7.30 – 8.30 น. 
 
เวลา 8.30 – 9.00 น. 

ถายรูปหมูโดยแยกเปนสาขา / เช็คชื่อมหาบัณฑิต และบัณฑิต 
 
พักรับประทานวาง 
 

เวลา 9.00 – 9.20 น. -รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กลาวแสดงความยินดีและใหปจฉิมโอวาท
แกบัณฑติ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไดเกรดเฉลี่ย
สูงสุดของแตละสาขา และผูนําองคกรนิสิต 
-คณะกรรมการกลางฯบรรยายภาพรวมการซอม และซอมยอย 

เวลา 9.20 – 12.00น. 
 
เวลา12.00 – 13.00น. 
  

เวลา13.00 – 17.00น. 
 
เวลา17.00 – 17.30น. 
 
 

แยกซอมกลุมยอยตามสาขา (คณะฯ แจงภายในหลัง) 
 
พักกลางวัน 
 
ซอมรวมทุกสาขา / เช็คชื่อมหาบัณฑิตและบัณฑิต ณ อาคารพลศึกษา 
 
มอบรางวัลใหกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตเกียรตินิยม รวมไปถึงบัณฑิตที่สรางชื่อเสียงสราง 

คุณประโยชนใหกับคณะฯ 
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ประจําป พ.ศ.2560 

วันที่11-12พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ณ อาคาร 13 พลศึกษา 

วันอาทิตยที่ 12พฤศจิกายน พ.ศ.2560  คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา/คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา/คณะเศรษฐศาสตร  

ศรีราชา/คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

 

เวลา 6.30 – 7.00 น. อนุกรรมการลงทะเบียนณ หองรับรองอาคารพลศึกษา 

เวลา 7.00 – 7.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑติทุกคนเขานั่งในอาคารพลศึกษา  
การลงทะเบียนการซอมเมื่อนั่งตามที่นั่งแลว 

เวลา 7.30 – 7.50 น. รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กลาวแสดงความยินดีและใหปจฉิมโอวาท
แกบัณฑิต และมอบของท่ีระลึกแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไดเกรดเฉลี่ย
สูงสุดของแตละสาขา และผูนําองคกรนิสิต 

เวลา 7.50 – 8.20 น. คณะกรรมการกลางฯบรรยายภาพรวมการซอม  ณ อาคารพลศึกษา 

 ถายรูปหมู ณ  ลานจอดรถขางอาคารพลศึกษา เรียงลําดับตามนี้ 
เวลา 8.20 – 8.40 น.   -คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เวลา 8.40 – 9.00 น.   -คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
เวลา 9.00 – 9.20 น.   -คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 
เวลา 9.20 – 9.40 น.   -คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

เวลา10.00น.เปนตนไป ซอมยอย  แยกตามคณะ ดังนี้ 
-คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา      อาคารพลศึกษา   
-คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา          อาคารพลศึกษา 
-คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา         อาคาร 18 
-คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ         อาคาร 1 หอง 1404 

เวลา 13.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนเขานั่งในอาคารพลศึกษา  
**หมายเหตุ ผูประสานงานของคณะตาง ๆ   

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 1.อาจารยสาธิต  พงษดวง  เบอรติดตอ  084-1110199 

2.คุณภัทรินทร  มันยวง   เบอรติดตอ  094-7109714 

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 1.อาจารยพัฒนพัฒนรังสรรค เบอรติดตอ 084-1110199 

    2.คุณชัยวัฒน  รังสีมันทวงศ เบอรติดตอ 090-9205153 

คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 1.อาจารยเกริก วงศสอนธรรม เบอรติดตอ 089-7494694 

    2.อาจารยเมธี  จันทโรปกรณ เบอรติดตอ 085-1819166 

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 1.อาจารยศิริชัย วัฒนโสภณ เบอรติดตอ 088-3408268 

    2.คุณณชิาภัทร คุมสุข  เบอรตดิตอ 084-1003693 

**บริษัทนิวสีลม (ถายรูป)คุณรักษ 081-8499051 /คณุกานต  081-3430927 


