
 

 
 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อมและถ่ำยภำพหมู ่
พิธีประสำทปริญญำ แก่ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยศรีปทุม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   

วันศุกร์ที่ 21 ธันวำคม 2561  ณ มหำวิทยำลัยศรีปทุม กทม. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ต่อหน้าที่ 2) 
 
 
 

คณะ  ฝึกซ้อม/ถ่ำยภำพ (วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61) สถำนที่ 
วิทยาลัยนานาชาต ิ  
คณะดิจทิัลมีเดีย  
คณะนิตศิาสตร์  
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
คณะบัญชี  
คณะศิลปศาสตร์  
 
รวมทั้งสิ้น  827  คน 

07.00  - 08.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว อาคาร  40 ปี ศรปีทุม (อาคาร 11) 
 ช้ัน 1 โซน C 

08.00  - 09.00 น. รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดิน
แถวเข้าห้องพิธี 

อาคาร  40 ปี ศรปีทุม (อาคาร 11) 
 ช้ัน 1 โซน A  

09.00 - 11.30 น. ฝึกซ้อม (รอบที่ 1) 
 

ห้องบัวหลวง  แกรนดร์ูม  ช้ัน 5  
อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร1) 

11.30 - 12.30 น. ถ่ายภาพ (ชุดที่ 2) ด้านหน้า อาคารสยามบรมราชกุมารี 
(อาคาร 5 )   
ถ่ายภาพ และตั้งแถวตามส่วนสูง  
(ช้ัน 1 อาคาร 5) 

หมำยเหตุ : ฝึกซ้อม / ถ่ายภาพ วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61 
บัณฑิตรำยงำนตัว         ฝึกซ้อม         ถ่ำยภำพ 

คณะ  ฝึกซ้อม/ถ่ำยภำพ (วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61) สถำนที่ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบรกิาร  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  
(คณะบัญชี ,คณะนิเทศศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบรกิาร ,  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะบรหิารธุรกิจ ,  
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ) 
 
รวมทั้งสิ้น  851  คน 

09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว อาคารสยามบรมราชกุมารี  
(อาคาร 5 )  ช้ัน 1  

10.00 - 11.00 น. ถ่ายภาพ (ชุดที่ 1) ด้านหน้า อาคารสยามบรมราชกุมารี 
(อาคาร 5 )   
ถ่ายภาพและตั้งแถวตามส่วนสูง (ช้ัน 
1 อาคาร 5)  

11.00 - 12.00 น. รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดิน
แถวเข้าห้องพิธี 

อาคาร  40 ปี ศรปีทุม (อาคาร 11) 
ช้ัน 1 โซน A 

12.00 - 14.30 น. ฝึกซ้อม (รอบที่ 2) ห้องบัวหลวง  แกรนดร์ูม ช้ัน 5  
อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  (อาคาร 1) 

หมำยเหตุ : ถ่ำยภำพ / ฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61 

บัณฑิตรำยงำนตัว         ถ่ำยภำพ         ฝึกซ้อม 



 
 
 
 

 
หมำยเหตุ : วันพิธีประสาทปริญญา               - บัณฑิตลงทะเบียน รายงานตัว ที่ อาคาร 40 ปี ศรีปทมุ (อาคาร 11) ช้ัน 1 โซน C   

         - รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดนิแถวเข้าห้องพิธี ที่อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ช้ัน 1 โซน A  
         - เวลาตามก าหนดการของฝ่ายพิธีการในแต่ละรอบ 

 

คณะ  ฝึกซ้อม/ถ่ำยภำพ (วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61) สถำนที ่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะนิเทศศาสตร์  
คณะบรหิารธุรกิจ  
 
รวมทั้งสิ้น 865 คน  

11.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว อาคารสยามบรมราชกุมารี   
(อาคาร 5 ) ช้ัน 1 

12.30 - 13.30 น. ถ่ายภาพ (ชุดที่ 3) ด้านหน้า อาคารสยามบรมราช
กุมารี (อาคาร 5 )   
ถ่ายภาพและตั้งแถวตามส่วนสูง 
(ช้ัน 1 อาคาร 5) 

14.00 - 15.00 น. รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดิน
แถวเข้าห้องพิธี 

อาคาร  40 ปี ศรปีทุม (อาคาร 11) 
ช้ัน 1 โซน A  

15.00 - 17.30 น. ฝึกซ้อม (รอบที่ 3) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ช้ัน 5  
อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  
(อาคาร 1) 

หมำยเหตุ : ถ่ำยภำพ/ฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61 
บัณฑิตรำยงำนตัว         ถ่ำยภำพ         ฝึกซ้อม 


