
 

ตารางกําหนดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ป 2562 (ภาคเชา) 

 

 

วิทยาลยั/คณะ/สถาบัน 

วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 เสาร 14-อาทิตย 15 ธันวาคม62 ติดตอสอบถาม 

วิทยาลยั/คณะ/สถาบัน ซอมยอยและกิจกรรมพบบัณฑิต ถายภาพหมู(ใสชดุครุย) รายงานตัว : ซอมใหญ-เขาพิธี(ใสครุย) 

เวลา สถานที ่: ม.รังสิต เวลา ตึกนันทนาการ เวลา สถานที่ ผูประสานงาน โทรศัพท 

บัณฑิตวิทยาลัย(ภาคเชา )  11.00-13.00 น. อาคารนันทนาการ 13.00-13.20 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นายสุรพล ทวมเจริญ 0891158834 

แพทยศาสตร   08.30-12.00 น. หอง12-slop C ชั้น 5 ตึก12 13.00-13.05 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3  น.ส.ปาณิสรา ผลบุญ 0819214176 

ทันตแพทยศาสตร 08.00-11.00 น. หอง 502 ชั้น 5 ตึก 12/1 13.20-13.30 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นางมงคล  หยี่ผดุง 0846812868 

เภสัชศาสตร 08.00-11.00 น. หอง 503 ชั้น 5 ตึก 4/1  13.40-13.50 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 น.ส.กุสุมาลา  ยงกุล 0951710388 

ทัศนมาตรศาสตร  09.00-12.00 น. หอง 202 ชั้น 2 ตึก 12/1 13.15-13.20 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 อ.ตฤณวัฒน ทองชิต 0923567985 

กายภาพบําบัดและเวชศาสตรการกีฬา 08.00-11.00 น. หอง 513 ชั้น 5 ตึก 4  13.10-13.15 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 ดร.สุทิศา ปล้ืมปติวิริยะเวช 0870801223 

การแพทยแผนตะวันออก 08.00-11.00 น. หอง 803 ชั้น 8  ตึก 4/2  13.35-13.40 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 อ.ละลิตา  จุลศิริ 0850922288 

เทคนิคการแพทย  08.30-11.00 น. หอง 603 ชั้น 6 ตึก 6 13.50-14.00 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 / ชั้น 6 ดร.อรนันท พรหมมาโน 0813352320 

พยาบาลศาสตร  08.30-16.30 น. หอง 601/604 ชั้น 6 ตึก 6  14.30-14.40 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 6 ร.อ.หญิงเบญจวรรณ คลายทับทิม 0853433958 

วิทยาศาสตร  09.00-12.00 น.  หอง 602 ชั้น 6 ตึก 6 13.25-13.30 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 6  นางภวันตี มรคา  0818022763 

วิศวกรรมชีวการแพทย 09.00-12.00 น. หอง 301 A ชั้น 3 ตึก 6 13.40-13.45 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 6 อ.อนันตศักด์ิ วงศกําแหง 0872879202 

วิศวกรรมศาสตร   09.00-12.00 น. หอง 101 ชั้น 1 ตึก 11 14.45-15.00 น. อัฒจันทร L (ใหญ) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 6 อ.จตุพล ศรีวิลาศ 0818243502 

การบิน   10.00-12.00 น. หองโถง ชั้น 14 ตึก11 13.45-13.50 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 6  น.ส.ศศิมา สุจิตราภรณ 0985392562 

นวัตกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยอีาหาร 

09.00-13.00 น. หอง 132 ชั้น 1 ตึก 5 13.05-13.10 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 6 อ.กษิด์ิเดช ออนศรี 0829561986 

นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08.30-11.00 น. หอง 200 ชั้น 2  ตึก 6   14.00-14.10 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 6 ชั้น 6/ตึก 3 ชั้น 1  อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ 0865781110 

นิติศาสตร  08.30-11.00 น. หอง 508 ชั้น 5 ตึก 3 13.50-13.55 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 1 น.ส.ศิริวรรณ เรืองศรี 0949455612 

การทองเที่ยวและการบริการ 11.00-13.00 น. หอง 301 ชั้น 3 ตึก 1 14.15-14.30 น. อัฒจันทร L (ใหญ) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 1 และชั้น 5 อ.ชญานี  โยธาสมุทร 0816966571 

บัญช ี 08.00-11.00 น. หอง 100 ชั้น 1  ตึก 7  13.30-13.40 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 5 อ.ปณณวิชญ ปนทะโชติ 0805110698 

นานาชาติจีน  08.30-10.30 น. หอง 704  ชั้น 7 ตึก 11   13.30-13.35 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 5 Mr.Haikun Ou 0959925737 

นวัตกรรมสังคม 08.00-11.00 น. หอง 101(A) ชั้น1 ตึก 3  14.50-15.00 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 4และชั้น 5 น.ส.บงกชกาญจน สุนทรพฤกษ 0851794224 

เศรษฐศาสตร  09.00-11.00 น. หอง 308 ชั้น 3 ตึก 2  13.55-14.00 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 4 ผศ.ดร.ทันยพัทธ ใครวานิช 0840790913 

รัฐศาสตร 10.00-12.00 น. หอง 101(B) ชั้น1 ตึก 3  14.40-14.50 น. อัฒจันทร M (กลาง) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 4 น.ส.จรัสศรี  สุกราสัย 0628490006 

การทูตและการตางประเทศ  08.30-16.30 น. หอง 406 ชั้น 4 ตึก 11 14.10-14.15 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 4 น.ส.พัทธธีรตา นภัธรศักด์ิเมธี 0639514428 

นานาชาติ 14.05-14.10 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 07.00 น. ตึก 3 ชั้น 4 นายมานัส ไพนรินทร 0983266562 

 
อานตอหนา 2 

 

 



หนา 2 

ตารางกําหนดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ป 2562 (ภาคบาย) 

 

วิทยาลยั/คณะ/สถาบัน 

วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 เสาร 14-อาทิตย 15 ธันวาคม62 ติดตอสอบถาม 

วิทยาลยั/คณะ/สถาบัน ซอมยอยและกิจกรรมพบบัณฑิต ถายภาพหมู(ใสชดุครุย) รายงานตัว : ซอมใหญ-เขาพิธี(ใสครุย) 

เวลา สถานที ่: ม.รังสิต เวลา ตึกนันทนาการ เวลา สถานที่ ผูประสานงาน โทรศัพท 

บัณฑิตวิทยาลัย(ภาคบาย) 11.00-13.00 น. อาคารนันทนาการ 13.00-13.20 น. อัฒจันทร M (กลาง) 12.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นายสุรพล ทวมเจริญ 0891158834 

การออกแบบ  11.00-13.00 น. หอง 200 ชั้น 2 ตึก 6 14.30-14.45 น. อัฒจันทร L (ใหญ) 12.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นายลอย  บุญจันทร 0851985285 

ดิจิทัลอารต  08.00-11.00 น. หอง 200 ชั้น 2 ตึก 9(A)  14.20-14.30 น. อัฒจันทร M (กลาง) 12.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 น.ส.สุธิสา รัตนจันทร 0846809565 

บริหารธุรกิจ  08.00-11.00 น. อาคารนันทนาการ 13.00-13.30 น. อัฒจันทร L (ใหญ) 12.00 น. ตึก 6 ชั้น 3และชั้น 6 อ.พิพัฒนพงศ ยาลังกาญจน 0949892452 

ดนตรี  08.30-10.00 น. หอง 215 ชั้น 2 ตึก 17 14.00-14.05 น. อัฒจันทร S (เล็ก) 12.00 น. ตึก 6 ชั้น 6 นางวงเดือน  วิเชียรโชติ 0955712147 

สถาปตยกรรมศาสตร  11.00-13.00 น. หอง 102L ชั้น 1 ตึก 19 14.10-14.20 น. อัฒจันทร M (กลาง) 12.00 น. ตึก 6 ชั้น 6 น.ส.ศิรินันทร จันทรทอง 0803089440 

นิเทศศาสตร  08.00-12.00 น. ศาลาดนตรีสุริยเทพ 13.30-14.00 น. อัฒจันทร L (ใหญ) 12.00 น. ตึก 6 ชั้น 6 

ตึก3 ชั้น1 และ ชั้น 5 

นางกนกวนัน  ปานทอง 0849313026 

ศิลปศาสตร 08.00-11.00 น. หอง 301 ชั้น 3 ตึก 1 14.00-14.15 น. อัฒจันทร L (ใหญ) 12.00 น. ตึก 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5 อ.นวรัตน  กงเมง 0816556343 

 
 

 

 จัดฝกซอมยอยและกิจกรรมพบบัณฑิต   : ชวงเวลา 08.00-11.00 น. ทุกคณะ ยกเวน บัณฑิตวิทยาลัย ว.การทองเท่ียวฯ ว.ออกแบบ จัดชวง 11.00-13.00 น. (โปรดอานในตาราง)    

 ถายรูปหมู(สวมชุดครุย) : ชวงเวลา 13.00-15.00 น. ระบุชวงเวลาถายรูปบนอัฒจันทรในตารางขางตน ท้ังน้ีตองมาถึงอาคารนันทนาการ เพ่ือตั้งแถวกอนเวลาข้ึนอัฒจันทร อยางนอย 30 นาที   

 

 
 

  ภาคเชา : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต        รายงานตัวเวลา 07.00 น. ณ สถานท่ีตามท่ีกําหนด  (โปรดอานในตารางและรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา) 

 ภาคบาย : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต        รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ สถานท่ีตามท่ีกําหนด  (โปรดอานในตารางและรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา) 

 

  

 

  ภาคเชา : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต       รายงานตัวเวลา 07.00 น. ณ สถานท่ีตามท่ีกําหนด    (โปรดอานในตารางและรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา) 

 ภาคบาย : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต      รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ สถานท่ีตามท่ีกําหนด    (โปรดอานในตารางและรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา) 

*หมายเหตุ : โปรดดูสถานท่ีรายงานตัวอยางละเอียดในรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา เปดดู www.rsu.ac.th หรือ http://registrar.rsu.ac.th/egraduate ซึ่งจะแจงขอมูลสถานท่ีรายงานตัว  

                 ระบุตึกและหอง รวมถึงลําดับแถวและลําดับเลขท่ีในการรายงานตัว 

ขอปฏิบัติ 

1. มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหดุษฎีบัณฑติ,มหาบัณฑติ และบัณฑติ ท่ีไมผานการซอมรับเขาพิธีประสาทปริญญา 

2. ขอใหทุกทาน ตรงตอเวลา และปฏิบัตติามกําหนดการถายภาพ-ฝกซอม และพิธีประสาทปรญิญา ประจําป 2562 โดยเครงครัด            

การซอมยอยและถายรูปหมู (สวมชุดครุย) : วันศุกรท่ี  13  ธันวาคม  2562 

การซอมใหญ(สวมชุดครุย)   :  วันเสารท่ี 14 ธันวาคม  2562 

 

วันพิธีประสาทปริญญา(สวมชุดครุย) : วันอาทิตยท่ี  15 ธันวาคม  2562 

 

http://registrar.rsu.ac.th/egraduate

