
 

กําหนดการฝกซอมยอยการเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํป พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

** ขอความรวมมือบัณฑิต กอนเดินทางมาฝกซอมยอยฯ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ระหวางวันท่ี 10- 11 มนีาคม 2565 ขอใหบัณฑิตตรวจ ATK จากโรงพยาบาลท่ีมีใบรับรองผล (ผลการตรวจตองไมเกิน 72 ชม. 

กอนเดินทางมาฝกซอมยอยฯ) 
 

วันซอมยอย 
วันศุกรท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 
08.00-17.00 น. บัณฑิตติดตอรับชุดครยุ/จองภาพถายหมู ณ อาคารวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ (อาคาร 14) 
  **บัณฑติคณะสาธารณสุขศาสตร ติดตอรับชุดครุย ณ อาคารสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ (อาคาร 20) 
08.00-16.00 น. คัดกรอง ATK มีบริการ ณ อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) พรอมออกใบรบัรองผลการตรวจ 
 

วันเสารท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 
07.00-14.00 น. บัณฑิตรับชุดครยุ/จองภาพถายหมู ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 14) 

**บัณฑติคณะสาธารณสุขศาสตร ติดตอรับชุดครุย ณ อาคารสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ (อาคาร 20) 
08.30 น. บัณฑิตแสดงใบรับรองผลการตรวจ ATK ตอเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียนแตละคณะ 

บัณฑิตลงทะเบียนเขาซอมยอย ท่ีอาจารยผูควบคุมแตละคณะ 
   - คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ ณ อาคาร 14  
   - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ณ อาคาร 2   
   - คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ณ อาคาร 19 
   - คณะสาธารณสุขศาสตร ณ อาคาร 20   
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยจดับริการอาหารกลางวันใหสําหรับบัณฑติทุกทาน)  
  บัณฑิตเขาฝกซอมพรอมกัน ณ อาคาร 14 ตามรายละเอียดนี้  
13.00 น. เขาฝกซอมกลุมท่ี 1  คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจดัการ 
14.30 น. เขาฝกซอมกลุมท่ี 2  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
15.45 น. เขาฝกซอมกลุมท่ี 3  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
    คณะสาธารณสุขศาสตร  
17.30 น. เสร็จสิ้นการซอมยอยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

วันอาทิตยท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 
07.45 น.          บัณฑิตถายรูปรวม ณ บริเวณหนาอาคาร 14  
08.00 น. กลุมท่ี 1 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร กลุม 1(วิศวกรรมไฟฟาภาคปกติ/ภาคพิเศษ,วิศวกรรมโยธา- 
   ภาคปกต/ิภาคพิเศษ,ป.โท,เคมีประยุกต) จํานวน 242 คน 
08.20 น. กลุมท่ี 2 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร กลุม 2 (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต,วิศวกรรมคอมพิวเตอร, 
    วิศวกรรมอุตสาหการ,วิทยาการคอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ,คณิตศาสตรประยุกต) จํานวน 237 คน 
08.40 น. กลุมท่ี 3 คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจัดการ กลุม 1(การจัดการ,การบัญชี,การตลาด) จํานวน 280 คน 
09.00 น. กลุมท่ี 4 คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจัดการ กลุม 2(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว,การเงินภาษาอังกฤษ, 
              รัฐประศาสนศาสตร,นิตศิาสตร) จํานวน 280 คน 
09.20 น. กลุมท่ี 5 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 29  คน 
09.40 น. กลุมท่ี 6 คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร(ป.ตรี+ป.โท) จํานวน  206+4  คน 
10.00 น. กลุมท่ี 7 คณะสาธารณสุขศาสตร(ป.ตรี+ป.โท) จํานวน  176+11 คน 
10.15 น. กลุมท่ี 8 ผูสําเร็จประกาศนียบัตรหลักสตูร Non degree มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 70 คน 
10.45 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเรจ็หลักสตูร Non degree มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมวิโรจอ่ิมพิทักษ 
   

หมายเหตุ ขอใหบัณฑิตเตรยีมความพรอมในสิ่งตอไปน้ี : ยาประจําตัว(กรณมีีโรคประจาํตัว) พลาสเตอรปดแผล  
(สําหรับปองกันรองเทาคัชชูกัด) และของใชสวนตัวท่ีจําเปน ท้ังน้ีทางมหาวิทยาลัย ไดจดัเตรียมบริการดานการ 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนไวสวนหน่ึงแลว ** ญาติบัณฑติหรือผูมารวมแสดงความยินดีภายในงานตองสวมหนากากอนามัย 
 และบัณฑิตตองสวมหนากากอนามัย ท้ังในวันฝกซอมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร**   
 
 

...มีตอหนา 2 
 

สําหรับบัณฑิต 



 

วันซอมใหญ   
วันศุกร ท่ี 18 มีนาคม  พ.ศ. 2565 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  

จะแจงเวลาและสถานท่ีนัดหมายใหทราบอีกคร้ัง 
 
วันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

วันอังคาร ท่ี 22 มนีาคม  พ.ศ. 2565 ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
จะแจงเวลาและสถานท่ีนัดหมายใหทราบอีกคร้ัง 
 
หมายเลขโทรศัพทติดตอประสานงานเกี่ยวกับการเขารวมการฝกซอมยอยและเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

คณะ หมายเลขโทรศัพท 
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 081-9547400 (ผศ.ดร.ธนพร ขจรผล)  
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 089-4221880 (ผศ.ดร.สังคม ศรสีมพร) 
ศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ 093-3282953 (ผศ.ดร.ชูวงศ กลิน่เลขา) 
สาธารณสุขศาสตร 087-2359943 (ผศ.อนันต อิฟติคาร) 
ประธานฝายฝกซอมฯ 098-0972884 (อ.เกรียงไกร พรอมนฤฤทธ์ิ ผช.อธิการบดีฝายวางแผนและกิจการนิสิต) 
คณะกรรมการฝายฝกซอมฯ สวนกลาง 094-9941662 (นายฤกษชัย แยมวงษ หน.งานกิจการนิสิต) 
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน 082-3561919 (น.ส.พัทริยา ศภุอุดร ผอ.กองบริหารวิชาการและนิสติ) 

081-5551660 (น.ส.วชิราภรณ ทะคะทิน) 
063-5592459 (น.ส.ทิพวรรณ ฝางแกว) 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 


