
เส้นทางรับ – ส่งเสด็จ พธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

หอศิลปะและวฒันธรรม
ภาคตะวนัออก 

สถาบันวทิยาศาสตร์
ทางทะเล 

  อาคาร ภปร. 200  ม. 

25 ม. 

หอประชุม
ธ ารง บัวศรี 

300 ม. 

ถน
นด

า้น
หน

า้ม
หา

วทิ
ยา
ลยั

 

50 ม. 
องคก์าร-สภานิสิตและสโมสรนิสิต = 46  

มนุษยศาสตร์ฯ = 505 

วทิยาศาสตร์การ
กีฬา=105  

แพทยศาสตร์ = 53 

สาธารณสุขศาสตร์ = 249   

วศิวกรรมศาสตร์  = 306   

มนุษยศาสตร์ฯ =  505              วิทยาศาสตร์การกีฬา = 105       แพทยศาสตร์ =  53                   
การจดัการและการท่องเท่ียว = 152  ศิลปกรรมศาสตร์ =  175   ดนตรีและการแสดง = 110
รัฐศาสตร์ฯ = 306             สาธารณสุขศาสตร์ = 249          วิศวกรรมศาสตร์ = 306            
วิทยาลยันานาชาติ = 122         วิทยาศาสตร์= 209                      สหเวชศาสตร์ = 200                
การแพทยแ์ผนไทย = 108             วิทยาการสารสนเทศ =  303       องคก์ารนิสิต สภานิสิต 
สโมสรนิสิต = 46   รวม = 2,949 

การจดัการ= 152  

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

*คณะท่ีรับวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559 

วงเวยีน 

ศิลปกรรมศาสตร์=175 

ว.นานาชาติ = 122  

วทิยาศาสตร์ = 209  

การแพทยแ์ผนไทย = 108  วทิยาการสารสนเทศ = 303 

รัฐศาสตร์= 306  

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบตัร นิสิตยนืรอรับเสด็จ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินกลบั นิสิตยืนรอ 
ส่งเสด็จ    

จุดยนืนิสิตแต่ละคณะ/วทิยาลยั                                   
หมายเหตุ : นิสิตยนืทั้ง 2 ฝ่ังถนนประมาณ                                          
1 คน/40 เซนติเมตร 

*เวลาตั้งแถว เชา้   07.30   น. 

  เวลาตั้งแถว บ่าย  14.00   น. 

สหเวชศาสตร์ = 200  

อาคาร คณะ
แพทยศาสตร์ 

ดนตรีและการแสดง=110 



เส้นทางรับ – ส่งเสด็จ พธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

หอศิลปะและวฒันธรรม
ภาคตะวนัออก 

สถาบันวทิยาศาสตร์
ทางทะเล 

  อาคาร ภปร. 

300 ม. 

200  ม. 

25 ม. 

หอประชุม
ธ ารง บัวศรี 

ถน
นด

า้น
หน

า้ม
หา

วทิ
ยา
ลยั

 

50 ม. 

พยาบาลศาสตร์= 202 
องคก์าร-สภานิสิตและสโมสรนิสิต =  46 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222 

โลจิสติกส์ = 305  

โครงการจดัตั้งฯ = 92 

ศึกษาศาสตร์ = 203 

เภสชัศาสตร์ = 104   

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

*คณะท่ีรับวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559  

เทคโนโลยกีารเกษตร = 12   

วงเวยีน 

*เวลาตั้งแถว เชา้   07.30   น. 

  เวลาตั้งแถว บ่าย  11.00   น. 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222      โลจิสติกส์ = 305                      ศึกษาศาสตร์ = 203
พยาบาลศาสตร์ = 202                เภสชัศาสตร์ = 104                  โครงการจดัตั้งคณะ
พานิชยศาสตร์และบริหารธุรกิ = 92                    วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ =  13          
เทคโนโลยกีารเกษตร = 12       โรงเรียนสาธิต = 53                  องคก์ารนิสิต สภานิสิต 
สโมสรนิสิต = 46                  การจดัการและการท่องเท่ียว = 1,600              รวม = 2,852  

วทิยาศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ = 13   

อาคาร คณะ
แพทยศาสตร์ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบตัร นิสิตยนืรอรับเสด็จ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินกลบั นิสิตยืนรอ 
ส่งเสด็จ    

จุดยนืนิสิตแต่ละคณะ/วทิยาลยั                                   
หมายเหตุ : นิสิตยนืทั้ง 2 ฝ่ังถนนประมาณ                                          
1 คน/40 เซนติเมตร 

โรงเรียนสาธิต = 53 



เส้นทางรับ – ส่งเสด็จ พธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

หอศิลปะและวฒันธรรม
ภาคตะวนัออก 

สถาบันวทิยาศาสตร์
ทางทะเล 

  อาคาร ภปร. 200  ม. 

25 ม. 

หอประชุม
ธ ารง บัวศรี 

ถน
นด

า้น
หน

า้ม
หา

วทิ
ยา
ลยั

 

50 ม. 

พยาบาลศาสตร์= 202 
องคก์าร-สภานิสิตและสโมสรนิสิต =  46 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222 โลจิสติกส์ = 205  

โครงการจดัตั้งฯ = 71 

ศึกษาศาสตร์ = 203 

เภสชัศาสตร์ = 104   

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

*คณะท่ีรับวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559     
(เปิดตึกคณะการจดัการและการท่องเท่ียว) 

เทคโนโลยกีารเกษตร = 12   

วงเวยีน 

*เวลาตั้งแถว เชา้    07.30   น. 

  เวลาตั้งแถว กลบั  11.00   น. 

พยาบาลศาสตร์ = 202            ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222      โลจิสติกส์ = 205                                     
ศึกษาศาสตร์ = 203                เภสชัศาสตร์ = 104   โครงการจดัตั้งคณะพานิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิ = 71                    วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ =  13          
เทคโนโลยกีารเกษตร = 12     องคก์ารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต = 46 การจดัการและ
การท่องเท่ียว = 1,600              รวม = 2,678  

วทิยาศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ = 13   

อาคาร คณะ
แพทยศาสตร์ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบตัร นิสิตยนืรอรับเสด็จ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินกลบั นิสิตยืนรอ 
ส่งเสด็จ    

จุดยนืนิสิตแต่ละคณะ/วทิยาลยั                                   
หมายเหตุ : นิสิตยนืทั้ง 2 ฝ่ังถนนประมาณ                                          
1 คน/40 เซนติเมตร 

โรงเรียนสาธิต = 53 

-3- 

300 ม. 



เส้นทางรับ – ส่งเสด็จ พธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

หอศิลปะและวฒันธรรม
ภาคตะวนัออก 

สถาบันวทิยาศาสตร์
ทางทะเล 

  อาคาร ภปร. 200  ม. 

หอประชุม
ธ ารง บัวศรี 

ถน
นด

า้น
หน

า้ม
หา

วทิ
ยา
ลยั

 

พยาบาลศาสตร์= 202 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222 โลจิสติกส์ = 205  

ศึกษาศาสตร์ = 203 

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

*คณะท่ีรับวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559         
(เปิดตึกคณะแพทยศาสตร์) 

วงเวยีน 

*เวลาตั้งแถว เชา้    07.30   น. 

  เวลาตั้งแถว กลบั  11.00   น. 

พยาบาลศาสตร์ = 202            ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222      โลจิสติกส์ = 205                                     
ศึกษาศาสตร์ = 203                เภสชัศาสตร์ = 104   โครงการจดัตั้งคณะพานิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิ = 71                    วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ =  13          
เทคโนโลยกีารเกษตร = 12     องคก์ารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต = 46 การจดัการและ
การท่องเท่ียว = 1,600              รวม = 2,678  

อาคาร คณะ
แพทยศาสตร์ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบตัร นิสิตยนืรอรับเสด็จ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินกลบั นิสิตยืนรอ 
ส่งเสด็จ    

จุดยนืนิสิตแต่ละคณะ/วทิยาลยั                                   
หมายเหตุ : นิสิตยนืทั้ง 2 ฝ่ังถนนประมาณ                                          
1 คน/40 เซนติเมตร 

เภสชัศาสตร์ = 104   
เทคโนฯเกษตร+วทิยฯ์ สงั = 25   

โรงเรียนสาธิต = 53 

องคก์าร-สภานิสิตและสโมสรนิสิต =  46 

โครงการจดัตั้งฯ = 71 

-4- 

300 ม. 



เส้นทางรับ – ส่งเสด็จ พธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

หอศิลปะและวฒันธรรม
ภาคตะวนัออก 

สถาบันวทิยาศาสตร์
ทางทะเล 

  อาคาร ภปร. 200  ม. 

หอประชุม
ธ ารง บัวศรี 

ถน
นด

า้น
หน

า้ม
หา

วทิ
ยา
ลยั

 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222 

โลจิสติกส์ = 205  

ศึกษาศาสตร์ = 203 

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

เกาะกลางถนน 

*คณะท่ีรับวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 
(เปิดตึกคณะแพทยศาสตร์) 

 

วงเวยีน 

*เวลาตั้งแถว เชา้    07.30   น. 

  เวลาตั้งแถว กลบั  11.00   น. 

พยาบาลศาสตร์ = 202            ภูมิสารสนเทศศาสตร์ = 222      โลจิสติกส์ = 205                                     
ศึกษาศาสตร์ = 203                เภสชัศาสตร์ = 104   โครงการจดัตั้งคณะพานิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิ = 71                    วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ =  13          
เทคโนโลยกีารเกษตร = 12     องคก์ารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต = 46 การจดัการและ
การท่องเท่ียว = 1,600              รวม = 2,678  

อาคาร คณะ
แพทยศาสตร์ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบตัร นิสิตยนืรอรับเสด็จ 

เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนินกลบั นิสิตยืนรอ 
ส่งเสด็จ    

จุดยนืนิสิตแต่ละคณะ/วทิยาลยั                                   
หมายเหตุ : นิสิตยนืทั้ง 2 ฝ่ังถนนประมาณ                                          
1 คน/40 เซนติเมตร 

-5- 

300 ม. 

พยาบาลศาสตร์= 202 

เภสชัศาสตร์ = 104   
เทคโนฯเกษตร+วทิยฯ์ สงั = 25   

โรงเรียนสาธิต = 53 

องคก์าร-สภานิสิตและสโมสรนิสิต =  46 

โครงการจดัตั้งฯ = 71 


