
 

 
 

กาํหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ 
พธีิประสาทปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศรีปทุม ประจําปีการศึกษา 2560   

วนัศุกร์ที ่21 ธันวาคม 2561  ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม กทม. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ต่อหนา้ท่ี 2) 
 

คณะ  ฝึกซ้อม/ถ่ายภาพ (วนัศุกร์ท่ี 21 ธ.ค. 61) สถานที ่
วทิยาลยันานาชาติ   
คณะดิจิทลัมีเดีย  
คณะนิติศาสตร์  
วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  
คณะบญัชี  
คณะศิลปศาสตร์  
 
รวมทั้งส้ิน  829  คน 

07.00  - 08.00 น. ลงทะเบียน รายงานตวั อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
 ชั้น 1 โซน C 

08.00  - 09.00 น. รวมบณัฑิตและจดัขบวนเดิน
แถวเขา้หอ้งพิธี 

อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
 ชั้น 1 โซน A  

09.00 - 11.30 น. ฝึกซอ้ม (รอบท่ี 1) 
 

หอ้งบวัหลวง  แกรนดรู์ม  ชั้น 5  
อาคาร ดร.สุข  พคุยาภรณ์ (อาคาร1) 

11.30 - 12.30 น. ถ่ายภาพ (ชุดท่ี 2) ดา้นหนา้ อาคารสยามบรมราชกุมารี 
(อาคาร 5 )   
ถ่ายภาพ และตั้งแถวตามส่วนสูง  
(ชั้น 1 อาคาร 5) 

หมายเหตุ : ฝึกซอ้ม / ถ่ายภาพ วนัศุกร์ท่ี 21 ธ.ค. 61 
บัณฑิตรายงานตวั         ฝึกซ้อม         ถ่ายภาพ 

คณะ  ฝึกซ้อม/ถ่ายภาพ (วนัศุกร์ท่ี 21 ธ.ค. 61) สถานที ่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  
มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น 
*เฉพาะ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ฝึกซอ้ม วนัท่ี 30 พ.ย. 61  
 (คณะบญัชี ,คณะนิเทศศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , 
วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ,  คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ, คณะบริหารธุรกิจ ,  
วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  ) 
 
รวมทั้งส้ิน  853  คน 

09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน รายงานตวั อาคารสยามบรมราชกมุารี  
(อาคาร 5 )  ชั้น 1  

10.00 - 11.00 น. ถ่ายภาพ (ชุดท่ี 1) ดา้นหนา้ อาคารสยามบรมราชกุมารี 
(อาคาร 5 )   
ถ่ายภาพและตั้งแถวตามส่วนสูง (ชั้น 
1 อาคาร 5)  

11.00 - 12.00 น. รวมบณัฑิตและจดัขบวนเดิน
แถวเขา้หอ้งพิธี 

อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
ชั้น 1 โซน A 

12.00 - 14.30 น. ฝึกซอ้ม (รอบท่ี 2) หอ้งบวัหลวง  แกรนดรู์ม ชั้น 5  
อาคาร ดร.สุข  พคุยาภรณ์  (อาคาร 1) 

หมายเหตุ : ถ่ายภาพ / ฝึกซ้อม วันศุกร์ที ่21 ธ.ค. 61 

บัณฑิตรายงานตวั         ถ่ายภาพ         ฝึกซ้อม 



 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : วนัพิธีประสาทปริญญา               - บณัฑิตลงทะเบียน รายงานตวั ท่ี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C   

         - รวมบณัฑิตและจดัขบวนเดินแถวเขา้หอ้งพิธี ท่ีอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A  
         - เวลาตามกาํหนดการของฝ่ายพิธีการในแต่ละรอบ 

 

คณะ  ฝึกซ้อม/ถ่ายภาพ (วนัศุกร์ท่ี 21 ธ.ค. 61) สถานที่ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
คณะวศิวกรรมศาสตร์  
คณะนิเทศศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ  
 
รวมทั้งส้ิน 865 คน  

11.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน รายงานตวั อาคารสยามบรมราชกมุารี   
(อาคาร 5 ) ชั้น 1 

12.30 - 13.30 น. ถ่ายภาพ (ชุดท่ี 3) ดา้นหนา้ อาคารสยามบรมราช
กมุารี (อาคาร 5 )   
ถ่ายภาพและตั้งแถวตามส่วนสูง 
(ชั้น 1 อาคาร 5) 

14.00 - 15.00 น. รวมบณัฑิตและจดัขบวนเดิน
แถวเขา้หอ้งพิธี 

อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
ชั้น 1 โซน A  

15.00 - 17.30 น. ฝึกซอ้ม (รอบท่ี 3) หอ้งบวัหลวง แกรนดรู์ม ชั้น 5  
อาคาร ดร.สุข  พคุยาภรณ์  
(อาคาร 1) 

หมายเหตุ : ถ่ายภาพ/ฝึกซ้อม วันศุกร์ที ่21 ธ.ค. 61 
บัณฑิตรายงานตวั         ถ่ายภาพ         ฝึกซ้อม 


