
ลำดับการถ่ายภาพหมู่คณะ 

งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5๕ 

วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม พ.ศ. 256๔ 

ณ แปลงทดลองไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สแตนด์ / สถานท่ี เวลา คณะ / วิทยาลยั / สถาบนั จำนวนบณัฑิต 

สแตนด์ที่ 1 
(ไร่ฟอร์ด) 

05.๓๐ - 0๕.๕๐ น. คณะแพทยศาสตร์ (ปริญญาตร)ี ๒๔๑ 
0๕.๕๐ - 06.๑๐ น. คณะแพทยศาสตร์ (ปริญญาเอก - ปริญญาโท) ๖๕ 
06.๑๐ - 06.๓๐ น. คณะวิจิตรศิลป ์ ๒๕๕ 
06.๓๐ - 06.๕๐ น. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ๒๕๘ 
0๖.๕๐ - 07.๑๐ น. คณะมนุษยศาสตร์  ๕๙๙  
07.๑๐ - 07.๓๐ น. คณะเกษตรศาสตร ์ ๔๐๖ 

สแตนด์ที่ ๒ 
(ไร่ฟอร์ด) 

05.๓๐ - 0๕.๕๐ น. คณะนิติศาสตร์  ๒๑๓ 
0๕.๕๐ - 06.๑๐ น. คณะบริหารธุรกจิ (ปริญญาตรี)  ๔๗๕ 
06.๑๐ - 06.๓๐ น. คณะบริหารธุรกจิ (ปริญญาโท)  ๑๐๔ 
06.๓๐ - 06.๕๐ น. คณะเทคนิคการแพทย์ (ปรญิญาตรี)  ๒๘๙ 
0๖.๕๐ - 07.๑๐ น. คณะเทคนิคการแพทย์ (ปรญิญาเอก - ปริญญาโท)   ๓๒ 

สแตนด์ที่ ๓ 
(ไร่ฟอร์ด) 

0๕.30 - 0๕.๕๐ น. คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)  ๒๐๐ 
0๕.๕๐ - 0๖.๑0 น. คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาเอก - ปรญิญาโท) ๙๑ 
06.๑0 - 06.๓0 น. คณะเภสัชศาสตร์  ๑๖๔ 
06.๓0 - 06.๕๐ น. คณะทันตแพทยศาสตร ์ ๑๐๐ 
06.๕๐ - 07.๑0 น. บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันนโยบายสาธารณะ ๓๖ 
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ลำดับการถ่ายภาพหมู่คณะ 

งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5๕ 

วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม พ.ศ. 256๔ 

ณ แปลงทดลองไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สแตนด์ / สถานท่ี เวลา คณะ / วิทยาลยั / สถาบนั จำนวนบณัฑิต 

สแตนด์ที่ 1 
(ไร่ฟอร์ด) 

0๕.30 - 0๕.๕๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)   ๔๐๙ 
0๕.๕๐ - 0๖.๑0 น. คณะวิทยาศาสตร์ (ปริญญาเอก - ปริญญาโท) ๑๖๖ 
06.๑0 - 06.๓0 น. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี ๒๑๘ 
06.๓0 - 06.๕๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรญิญาตรี)  ๖๘๘ 
06.๕๐ - 07.๑0 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาเอก - ปริญญาโท) ๑๗๕ 
07.๑๐ - 07.๓๐ น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ๒๘๑ 

สแตนด์ที่ ๒ 
(ไร่ฟอร์ด) 

0๕.30 - 0๕.๕๐ น. คณะศึกษาศาสตร์ (ปรญิญาตรี)  ๒๗๘ 
0๕.๕๐ - 0๖.๑0 น. คณะศึกษาศาสตร์ (ปรญิญาเอก - ปริญญาโท)  ๑๑๓ 
06.๑0 - 06.๓0 น. คณะการสื่อสารมวลชน  ๒๖๒ 
06.๓0 - 06.๕๐ น. คณะเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี) ๓๖๐ 
06.๕๐ - 07.๑0 น. คณะเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาเอก - ปริญญาโท) ๙๒ 

สแตนดท์ี่ ๓ 
(ไร่ฟอร์ด) 

0๕.30 - 0๕.๕๐ น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ๑๐๘ 
0๕.๕๐ - 0๖.๑0 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ๘๒ 
06.๑0 - 06.๓0 น. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๒๓ 
06.๓0 - 06.๕๐ น. คณะสังคมศาสตร์ ๒๑๕ 
06.๕๐ - 07.๑0 น. สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ๓ 

 
 

ข้อมูล : จำนวนผู้มีสิทธิ์เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5๕  
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 256๓ 


