
ประกาศนัด นัดซ้อมครั้งที่ 1 สถานที่ 1 นัดซ้อมครั้งที่ 2 สถานที่ 2
 บัณฑิตเกียรตินิยม 3736 3804 29 พ.ย.57 เวลา 07:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 GM อักษร ก ถึง ญ 3805 3898 29 พ.ย.57 เวลา 07:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 GM อักษร ฐ ถึง ป 3899 3994 29 พ.ย.57 เวลา 07:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

 GM อักษร ฟ ถึง ว 3995 4083 29 พ.ย.57 เวลา 08:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 GM อักษร ศ ถึง อ 4084 4192 29 พ.ย.57 เวลา 08:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

 ENT 4193 4201 29 พ.ย.57 เวลา 08:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 HRM 4202 4236 29 พ.ย.57 เวลา 08:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 ECom 4237 4239 29 พ.ย.57 เวลา 08:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

 MK อักษร ท ถึง อ 4240 4333 29 พ.ย.57 เวลา 08:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 FM อักษร ก ถึง ว 4334 4424 29 พ.ย.57 เวลา 08:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 FM อักษร ศ ถึง อ 4425 4483 29 พ.ย.57 เวลา 08:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

ล าดับ จาก - ถึง

ประกาศรอบเวลาฝึกซ้อมยอ่ยระดบัคณะฯ ส าหรับบณัฑิต และมหาบณัฑิตคณะการบญัชแีละการจัดการ
ซ้อมในวันที ่29 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนยป์ระชมุมารินทร์ และ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ค าชีแ้จง : การนัดซ้อม ครั้งที่ 1 ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต มารายงานตัวฝึกซ้อมที่ ศูนยป์ระชุมมารินทร์  ตามรอบเวลาที่ก าหนด

             : การนัดซ้อม ครั้งที่ 2 ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต มารายงานตัวฝึกซ้อมที่ อาคารพลศึกษา (ม.ใหม)่ หลังจากฝึกซ้อมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 การแต่งกายมาซ้อม : มหาบัณฑิตชาย ใส่ชุดสุภาพ สวมกางเกงสแล็คขายาวเท่าน้ัน รองเท้าคัทชูหนังสีด า เสือ้เชิต้สุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยนีส์ - เสือ้ยดื)
                           : มหาบัณฑิตหญิง ต้องสวมกระโปรงเท่าน้ัน รองเท้าคัทชูหนังสีด า (หากเป็นคู่ที่จะใส่ขึน้รับจะดีมาก) สวมเสือ้เชิต้สุภาพ

 หมายเหตุ : หากใครแต่งกายมาไม่ถูกต้องเหมาะสม จะไม่อนุญาตให้เข้ารายงานตัวฝึกซ้อม
     : บัณฑิต ชาย - หญิง ควรใส่ชุดนิสิตมาซ้อม หรือชุดสุภาพ รองเท้าคัทชูหนังสีด า (ควรเป็นคู่ที่จะใส่ขึน้รับในวันรับจริง) 



 BC อักษร ก ถึง ท 4484 4561 29 พ.ย.57 เวลา 09:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 BC อักษร ธ ถึง พ 4562 4634 29 พ.ย.57 เวลา 09:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 กจ.ม. และ บธ.ม. 527 555 29 พ.ย.57 เวลา 09:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

 บช.ม. 556 636 29 พ.ย.57 เวลา 09:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

 BC อักษร ภ ถึง ห 4635 4730 29 พ.ย.57 เวลา 09:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 BC อักษร อ 4731 4753 29 พ.ย.57 เวลา 09:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

 BIT 4754 4767 29 พ.ย.57 เวลา 09:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา
 IB 4768 4778 29 พ.ย.57 เวลา 09:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 13.00 น. อาคารพลศึกษา

 AC อักษร ก ถึง จ 4779 4889 29 พ.ย.57 เวลา 09:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา

 AC อักษร ฉ ถึง ธ 4890 4984 29 พ.ย.57 เวลา 10:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา
 AC อักษร น ถึง บ 4985 5057 29 พ.ย.57 เวลา 10:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา
 AC อักษร ป ถึง พ 5058 5141 29 พ.ย.57 เวลา 10:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา

 AC อักษร ภ ถึง ร 5142 5230 29 พ.ย.57 เวลา 10:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา
 AC อักษร ล ถึง ว 5231 5312 29 พ.ย.57 เวลา 10:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา

 AC อักษร ศ 5313 5355 29 พ.ย.57 เวลา 10:30 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา

 AC อักษร ส 5356 5466 29 พ.ย.57 เวลา 11:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา
 AC อักษร ห ถึง อ 5467 5561 29 พ.ย.57 เวลา 11:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา

 BEcon 5562 5626 29 พ.ย.57 เวลา 11:00 น. ศูนย์ประชุมมารินทร์ 29 พ.ย.57 - 14.30 น. อาคารพลศึกษา


