
 
 

 
 
 
 

 

ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาตกิวนิช 
ส านักงานอธิการบด ีศาลายา 

รอบที่ 1  เวลา 08.00  น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                                          184  คน 
 วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                                          53  คน 

 
                                                                                               จ านวน  237 คน 

รอบที่ 2  เวลา 10.00  น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                                        222  คน 

 
                                                                                                                       จ านวน   222 คน 

รวมทัง้สิน้ (2 รอบ)     459   คน 
 

 ขอให้ผู้ที่น าบัณฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 พร้อมทัง้น าเข้าท่ีนัง่  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. 
รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เม่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  

ขอให้บณัฑิตรอบท่ี 2 เข้าประจ าท่ีนัง่ทนัที 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอีท้ี่ น่ังของบณัฑติ 

ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครัง้ที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 



 

 

2 

 

  

 
 
 

 

ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 
ส านักงานอธิการบด ีศาลายา 

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 วท.บ. (คณะสาธารณสขุศาสตร์)                                                                                 180  คน 
 พย.บ. (วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ)                                                                            73  คน  

   
                                                                                                                      จ านวน    253 คน 
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 ภ.บ. (คณะเภสชัศาสตร์)                                                                                            117  คน 
 ศศ.บ. (วิทยาลยัศาสนศกึษา)                                                                                     108  คน 

 
                                                                                                                       จ านวน   225 คน 

รวมทัง้สิน้ (2 รอบ)     478   คน 
 

 ขอให้ผู้ที่น าบัณฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 พร้อมทัง้น าเข้าท่ีนัง่  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. 
รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบณัฑิตรอบท่ี 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  

ขอให้บณัฑิตรอบท่ี 2 เข้าประจ าท่ีนัง่ทนัที 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอีท้ี่ น่ังของบณัฑติ 

ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครัง้ที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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หอประชุมณัฐ ภมรประวัต ิ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา 

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 ท.บ. (คณะทนัตแพทยศาสตร์)                                                                                     124 คน                                                                                         

  
                                                                                                                      จ านวน    124 คน 
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 พ.บ. (ร่วมผลติกระทรวงสาธารณสขุ)                                                                          128 คน  

 
                                                                                                                       จ านวน  128  คน 

รวมทัง้สิน้ (2 รอบ)     252   คน 
 

 ขอให้ผู้ที่น าบัณฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 พร้อมทัง้น าเข้าท่ีนัง่ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. 
รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบณัฑิตรอบท่ี 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  

ขอให้บณัฑิตรอบท่ี 2 เข้าประจ าท่ีนัง่ทนัที 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอีท้ี่ น่ังของบณัฑิต

ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครัง้ที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ 
อาคารมหิดลอดุลยเดชฯ ชัน้ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา 

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 วท.บ. (คณะกายภาพบ าบดั)                                                                                       86  คน 
 พย.บ. (วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ)                                                                        54  คน  

 
                                                                                                จ านวน   140  คน 
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 ดศ.บ. (วทิยาลยัดริุยางคศิลป์)                                                                                    142  คน 
 
                                                                                                                      จ านวน    142 คน 

รวมทัง้สิน้ (2 รอบ)     282  คน 
 

 ขอให้ผู้ที่น าบัณฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 พร้อมทัง้น าเข้าท่ีนัง่  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. 
รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เม่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  

ขอให้บณัฑิตรอบท่ี 2 เข้าประจ าท่ีนัง่ทนัที 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอีท้ี่ น่ังของบณัฑติ 

ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครัง้ที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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ห้องประชุม MLC-322 
ศูนย์การเรียนรู้มหดิล ศาลายา 

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์) (ล าดบัผู้ เข้ารับ 3312-3484)                                                 173  คน 

 
                                                                                                                     จ านวน     173 คน 
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์) (ล าดบัผู้ เข้ารับ 3485-3638)                                                154  คน 

 
                                                                                                                     จ านวน    154  คน 

รวมทัง้สิน้ (2 รอบ)    327   คน 
 

 ขอให้ผู้ที่น าบัณฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 พร้อมทัง้น าเข้าท่ีนัง่ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. 
รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบณัฑิตรอบท่ี 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  

ขอให้บณัฑิตรอบท่ี 2 เข้าประจ าท่ีนัง่ทนัที 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอีท้ี่ น่ังของบณัฑติ 
 
 
 

ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครัง้ที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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ห้องประชุม 217-219 
อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา 

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาโท 
 วท.ม. (บณัฑิตวิทยาลยั)                                                                                           329  คน   

                                                              
โปรดดรูายละเอียดทาง www.grad.mahidol.ac.th                                                                                

                                                                                                                     จ านวน    329  คน 
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาโท  
 วศ.ม. (บณัฑิตวิทยาลยั)                                                                                             46  คน  
 พย.ม. (บณัฑิตวิทยาลยั)                                                                                          111  คน    

                                                                                                      
โปรดดรูายละเอียดทาง www.grad.mahidol.ac.th 
 

ปริญญาตรี  
 ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์)                                                                                           76  คน    
 
                                                                                                                     จ านวน   233  คน 

รวมทัง้สิน้ (2 รอบ)     562   คน 
 

 ขอให้ผู้ที่น าบัณฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 พร้อมทัง้น าเข้าท่ีนัง่  ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. 
รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบณัฑิตรอบท่ี 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  

ขอให้บณัฑิตรอบท่ี 2 เข้าประจ าท่ีนัง่ทนัที 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอีท้ี่ น่ังของบณัฑติ 
 
 
 
 
 
 

ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครัง้ที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/
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อาคารเอนกประสงค์ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา ศาลายา 

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 07.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)                                                                    277  คน 
 พทป.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)                                                                 48  คน 
 กอ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)                                                                    28  คน 
 ทล.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)                                                                    19  คน    

 
                                                                                                                      จ านวน    372 คน 
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น.) 
ปริญญาตรี 
 วศ.บ. (คณะวศิวกรรมศาสตร์)                                                                                    395  คน   

                                                       
                                                                                                                       จ านวน   395 คน 

รวมทัง้สิน้ (2 รอบ)    767   คน 
 

 ขอให้ผู้ที่น าบัณฑติจากส่วนงาน ด าเนินการดงันี ้
รอบท่ี 1 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 1 พร้อมทัง้น าเข้าท่ีนัง่ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น. 
รอบท่ี 2 ตรวจเช็ครายช่ือบณัฑิตรอบท่ี 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น  เมื่อบณัฑิตรอบท่ี 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  

ขอให้บณัฑิตรอบท่ี 2 เข้าประจ าท่ีนัง่ทนัที 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะตดิป้ายช่ือปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอีท้ี่ น่ังของบณัฑติ 
 

ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครัง้ที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) 
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 


