
 

 

 

วทิยาลัย/คณะ/สถาบัน 

การติดต่อประสานงาน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2558 (สวมชุดครุย) วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2558 

ซ้อมย่อย(ครัง้ที่ 1) ถ่ายรูปหมู่ ซ้อมย่อย(ครัง้ที่ 2) ซ้อมใหญ่ (สวมชุดครุย) 

ผู้ประสานงาน โทรศพัท์ เวลา สถานที่ : ม.รังสิต เวลา อาคารนนัทนาการ เวลา สถานที่ เวลา อาคารนนัทนาการ 

บณัฑิตวิทยาลยั(ภาคเช้า)   ดร.ไพกานต์ รักษาสทุธิพนัธ์ 0891167784 11.00-13.00 น. อาคารนนัทนาการ  13.00-13.15 น. อฒัจนัทร์ A(ใหญ่) - - 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
แพทยศาสตร์   อ.ประภาศรี แพทย์ศิริ 0847112474 08.00-11.00 น. ห้อง12-slop C ชัน้ 5 ตกึ12 13.10-13.20 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
ทนัตแพทยศาสตร์ อ.ทญ.จณญัญา เปลี่ยนรังษี 0949950545 08.00-11.00 น. ห้อง 401 ชัน้ 4 ตกึ 12 13.20-13.25 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
ทศันมาตรศาสตร์  น.ส.ลินละดา คําหอม 0850118613 08.00-11.00 น. ห้อง 503E ชัน้ 5 ตกึ 12 13.55-14.00 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 15.30-16.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
เภสชัศาสตร์ น.ส.กสุมุาลา  ยงกลุ 0807795874 08.00-11.00 น. ห้อง 202 ชัน้ 2 ตกึ 4/2  13.15-13.20 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
กายภาพบําบดั  อ.ช่อผกา  ดํารงไทย 0810478742 08.00-11.00 น. ห้อง 513 ชัน้ 5 ตกึ 4  14.10-14.15 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 15.30-16.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
การแพทย์แผนตะวนัออก อ.ศภุกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบลูย์ 0859120272 08.00-11.00 น. ห้อง 306 ชัน้ 3  ตกึ 11  13.50-14.00 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
เทคนิคการแพทย์  ดร.อรนนัท์ พรหมมาโน 0813352320 08.30-11.00 น. ห้อง 706 ชัน้ 7 ตกึ 11  13.30-13.40 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
พยาบาลศาสตร์  อ.ศภุรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง 0879196462 08.00-11.00 น. ห้อง 402 ชัน้ 4 ตกึ 4 14.20-14.30 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 15.30-16.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
วิทยาศาสตร์  นางภวนัตี มรคา 0818022763 08.30-11.00 น.  ห้อง 109 ชัน้ 1 ตกึ 4 13.30-13.35 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
วิศวกรรมศาสตร์   อ.จตพุล ศรีวิลาศ 0818243502 08.00-11.00 น. ห้อง 101 ชัน้ 1 ตกึ 11 13.00-13.10 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
การบิน   น.ส.ศศิมา  สจุิตราภรณ์ 0817342117 08.00-10.30 น. ห้อง 12M-02 ชัน้12 M ตกึ11 14.00-14.05 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 15.30-16.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  อ.ธนชัยา  เกณฑ์ขนุทด 0883454493 08.00-10.30 น. ห้อง 132  ชัน้ 1   ตกึ 5  13.50-13.55 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
เทคโนโลยีอาหาร 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   อ.ภาคภมูิ ชยัศิริประเสริฐ 0865781110  08.00-11.00 น. ห้อง 201 ชัน้ 2  ตกึ 15   13.40-13.50 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
ดนตรี  นางวงเดือน  วิเชียรโชติ 0815593075 08.00-10.30 น. ห้อง 9-LS 1 ชัน้ 10 ตกึ 10 13.45-13.50 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
นานาชาติ อ.ปรินดา  เสตะพนัธุ 0898197483 08.00-10.30 น. ห้อง 405 ชัน้ 4 ตกึ 11 13.10-13.15 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
นิติศาสตร์  น.ส.ธชัชลลัย์ ศรีประสทิธิ์ 0850824757 08.00-11.00 น. ห้อง 207 ชัน้ 2 ตกึ 2 14.15-14.20 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 15.30-16.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
การทอ่งเที่ยวและการบริการ อ.นวพนัธ์  คงสวสัดิเกียรติ 0869997787 11.00-13.00 น. ห้อง 226 ชัน้ 2 ตกึ 15 14.00-14.15 น. อฒัจนัทร์ A(ใหญ่) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
รัฐกิจ น.ส.ธญัชนก บวรสมสฤษดิ์ 0841271101 08.00-11.00 น. ห้อง 101(B) ชัน้1 ตกึ 3  13.35-13.40 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 07.00 น. อาคารนนัทนาการ 
บณัฑิตวิทยาลยั(ภาคบ่าย)  ดร.ไพกานต์ รักษาสทุธิพนัธ์ 0891167784  11.00-13.00 น. อาคารนนัทนาการ 13.00-13.15 น. อฒัจนัทร์ A(ใหญ่) - - 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  อ.กรพงศ์  กรรณสตู 0841614624 11.00-13.00 น. ห้อง 101 ชัน้ 1 ตกึ 11 14.00-14.10 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
ศิลปะและการออกแบบ  อ.อนพุงศ์ สทุธะลกัษณ์ 0814326803 11.00-13.00 น. ห้อง 301 ชัน้ 3 ตกึ 1 14.15-14.30 น. อฒัจนัทร์ A(ใหญ่) 15.30-16.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
ดิจิทลัอาร์ต  น.ส.สธุิสา รัตนจนัทร์ 0846809565 08.00-11.00 น. ห้อง 406 ชัน้ 4 ตกึ 11  13.20-13.30 น. อฒัจนัทร์ B(กลาง) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
บริหารธุรกิจ  อ.พพิฒัน์พงศ์ ยาลงักาญจน์ 0949892452 08.00-11.00 น. อาคารนนัทนาการ 13.15-13.30 น. อฒัจนัทร์ A(ใหญ่) -               - 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
นวตักรรมสงัคม ดร.ชลุีรัตน์  เจริญพร 0812404248 08.00-11.00 น. ห้อง 111 ชัน้ 1 ตกึ 3 13.25-13.30 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
นานาชาติจีน  นายวิมล เดชนําบญัชาชยั 0909719951 08.30-10.30 น. ห้อง 704  ชัน้ 7 ตกึ 11   14.05-14.10 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 15.30-16.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
บญัชี อ.อคัรวฒัน์  พิมพ์แสง 0818476852 08.00-11.00 น. ห้อง 100 ชัน้ 1  ตกึ 7  13.05-13.10 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
ศิลปศาสตร์ อ.นวรัตน์  ก๋งเมง่ 0816556343 08.00-11.00 น. ห้อง 301 ชัน้ 3 ตกึ 1 13.45-14.00 น. อฒัจนัทร์ A(ใหญ่) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
เศรษฐศาสตร์  น.ส.วนิดา  จรรยา 0909724379 08.00-10.30 น. ห้อง 308 ชัน้ 3 ตกึ 2  13.40-13.45 น. อฒัจนัทร์ C (เลก็) 14.30-15.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 
นิเทศศาสตร์   ดร.ฉลองรัตน์ เฌอมาลย์ชลมารค 0831986333 08.00-11.00 น. ห้อง 226 ชัน้ 2 ตกึ 15 13.30-13.45 น. อฒัจนัทร์ A(ใหญ่) 13.30-14.30 น. อาคารนนัทนาการ 11.30 น. อาคารนนัทนาการ 

กาํหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาํปี 2557 



 

 

 

 
 

 

 จัดฝึกซ้อมย่อย ครัง้ที่ 1 : ช่วงเวลา 08.00-11.00 น. ยกเว้น บณัฑิตวิทยาลยั ว.การทอ่งเที่ยวฯ คณะสถาปัตยกรรมฯ คณะศิลปะและการออกแบบ จดัช่วง 11.00-13.00 น. 

                                              จดัโดย วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั ตามสถานที่ที่กําหนดในตารางฝึกซ้อมยอ่ย 

   ถ่ายรูปหมู่(สวมชุดครุย) : ช่วงเวลา 13.00-14.30 น. ระบชุ่วงเวลาถ่ายรูปบนอฒัจนัทร์ในตาราง(โปรดอา่นประกอบ) ทัง้นีต้้องมาถงึอาคารนนัทนาการ เพื่อนัง่ประจําแถว หรือตัง้แถว  

                                                           ก่อนเวลาขึน้อฒัจนัทร์ อยา่งน้อย 30 นาที  จดัถ่ายรูปภายในอาคารนนัทนาการ 

  จัดฝึกซ้อมย่อย ครัง้ที่ 2 : ช่วงเวลา 13.30-16.30 น. โดยกําหนดช่วงเวลาขึน้ซ้อมบนเวทีตามเวลาที่ระบใุนตาราง  ทัง้นีจ้ดัซ้อมในสถานที่จริง อาคารนนัทนาการ 

       ยกเว้น บณัฑิตวิทยาลยัและคณะบริหารธุรกิจ ไมต่้องซ้อมครัง้ที่ 2 เนื่องจากได้ซ้อมยอ่ยในสถานที่จริงในช่วงเช้า 

 

 

              ภาคเช้า : ดุษฎีบัณฑติ มหาบัณฑติและบัณฑติ        รายงานตัวเวลา 07.00 น. ณ เตน็ท์สนามฟุตบอล 

             ภาคบ่าย : ดุษฎีบัณฑติ มหาบัณฑติและบัณฑติ        รายงานตัวเวลา 11.30 น. ณ เตน็ท์สนามฟุตบอล 

 

 

 

           ภาคเช้า : ดุษฎีบัณฑติ มหาบัณฑิตและบัณฑติ    รายงานตัวเวลา 07.00 น. ณ เตน็ท์สนามฟุตบอล 

           ภาคบ่าย : ดุษฎีบัณฑติ มหาบัณฑติและบัณฑติ    รายงานตัวเวลา 11.30 น. ณ เตน็ท์สนามฟุตบอล 

 

 ข้อปฏิบัตใินการถ่ายภาพหมู่  : วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

1. การแตง่กายใสช่ดุครุยวิทยฐานะให้ถกูต้องและรายงานตวัตามเวลาที่กําหนด ณ ภายในอาคารนนัทนาการ 

2. ให้ทกุทา่นตัง้แถวตอนสองแถว  เรียงลําดบัความสงูจากสงูไปตํ่า เพื่อเดินแถวเตรียมขึน้อฒัจนัทร์ถ่ายภาพ  

3. เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้ว ให้ทกุคนยืนอยูใ่นแถว รอรับบตัรเพื่อเขียน ชื่อ-นามสกลุ-คณะ คนละ 1 ใบ   

       เรียงตามลําดบัเฉพาะในแถวเทา่นัน้ ห้ามสลบัแผน่บตัรและสลบัแถว 

4. เมื่อรับบตัรเขียนในข้อ 3 แล้วให้เดินออกจากอฒัจนัทร์ทนัที ไปยงัจดุสําหรับเขียนบตัร 

5. เขียน ชื่อ-นามสกลุ-คณะให้ชดัเจน ใสก่ลอ่งที่โต๊ะรับจองรูป ด้านข้างอฒัจนัทร์ถ่ายภาพหมู ่

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลยัไมอ่นญุาตให้ดษุฎีบณัฑิต,มหาบณัฑิต และบณัฑิต ที่ไม่ผ่านการซ้อมรับเข้าพธิีประสาทปริญญา 

             2. ขอให้ทกุทา่น ตรงต่อเวลา และปฏิบตัิตามกําหนดการถ่ายภาพและฝึกซ้อมการรับปริญญา ประจําปี 2557 โดยเคร่งครัด            

การซ้อมย่อยและถ่ายรูปหมู่ (สวมชุดครุย) : วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2558 

การซ้อมใหญ่(สวมชุดครุย)   :  วันเสาร์ที่  21 กุมภาพันธ์  2558  

วันพธิีประสาทปริญญา(สวมชุดครุย) : วันอาทติย์ที่  22 กุมภาพันธ์  2558 



 

 

  

 

 


