
ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อยระดับคณะฯ ของคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ อาคารบริหารธุรกจิสิรินธร และอาคารพลศึกษา 

รอบ สาขาวิชา/หลักสูตร วัน/เวลา สถานที ่

1 
การบริหารการเงิน (FM)  (ล าดับ 4519 - 4678)     
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)  (ล าดับ 4688 – 4876) 
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECOM) ล าดับ (4399 - 4400) 

10 ธันวาคม 59 
เวลา 07.30 น. 

ลานชั้น 1 อาคารคณะการบัญชี
และการจัดการ (Acc.Biz) 

2 

บัณฑิตเกียรตินิยม ( ล าดับ 3823 - 3929 ) 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) (ล าดับ 4371 – 4398) 
การตลาด (MK) (ล าดับ 4401 – 4518)              
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (BE)   (ล าดับ 5588 – 5675) 

10 ธันวาคม 59 
เวลา 08.30 น. 

ลานชั้น 1 อาคารคณะการบัญชี
และการจัดการ (Acc.Biz) 

3 

ป.เอก (ล าดับ 26 – 48)    ป.โท  (ล าดับ 457 – 506) 
การจัดการการประกอบการ (ENT) (ล าดับ 4350-5675) 
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (BIT)   (ล าดับ 4877-4890) 
การจัดการ (GM) (ล าดับ 3930 – 4167) 
ธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) (ล าดับ 4891 – 4904) 

10 ธันวาคม 59 
เวลา 09.30 น. 

ลานชั้น 1 อาคารคณะการบัญชี
และการจัดการ (Acc.Biz) 

4 
การจัดการ (GM) (ล าดับ 4168 – 4349) 
บัญชีบัณฑิต (AC) (ล าดับ 4905 – 5082) 

10 ธันวาคม 59 
เวลา 10.30 น. 

ลานชั้น 1 อาคารคณะการบัญชี
และการจัดการ (Acc.Biz) 

5 บัญชีบัณฑิต (AC) (ล าดับ 5083 - 5442) 
10 ธันวาคม 59 
เวลา 11.30 น. 

ลานชั้น 1 อาคารคณะการบัญชี
และการจัดการ (Acc.Biz) 

6 บัญชีบัณฑิต (AC) (ล าดับ 5443 - 5587) 
10 ธันวาคม 59 
เวลา 12.30 น. 

ลานชั้น 1 อาคารคณะการบัญชี
และการจัดการ (Acc.Biz) 

 

หมายเหตุ :   1.  บัณฑิตต้องตรวจสอบรายชื่อและล าดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ www.regpr.msu.ac.th  

       2.   ป.เอก (ล าดบั 26 – 48) และ ป.โท (ล าดับ 457 – 506) ให้ไปซ้อมย่อย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2559        

            เวลา 14.30 น. ที่อาคารพลศึกษา (ตัง้แถวเวลา 13.30 น. ณ สนามฟุตบอล) 

       3.  บริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ส าหรับบัณฑติ มหาบัณฑิตและดุษฎบีัณฑิต ที่มาซ้อมย่อยในวันที่ 10 ธ.ค.59 
      ขอ้ปฏิบตัใินการฝึกซอ้มย่อยฯ :  

1. การแตง่กาย : หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าแตง่กายไม่เหมาะสม จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ซอ้มจนกว่าจะแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง       

     บณัฑิตชาย :  - ใหส้วมกางเกงสแลคสีด  าเทา่นั้น  หา้มสวมกางเกงยนีส ์กางเกงขาสามสว่น กางเกงขาเดฟ 

   -  สวมใสเ่ส้ือเช้ิตสีสุภาพ (ควรเป็นสีด า/ เทา/ขาว/กรมทา่) หา้มใสเ่ส้ือยดืคอกลม / เส้ือกลา้ม 

   -  สวมรองเทา้คทัชูหนงัสีด า เทา่นั้น (หากเป็นไปไดข้อใหใ้ชร้องเทา้ท่ีจะใสใ่นวนัรบัจริง) 

    บณัฑิตหญิง :  -  ใหส้วมกระโปรงสีด  า/ สีเทาเทา่นั้น ยาวคลมุเข่า (หรือชุดนิสิตก็ได)้ 

             -  สวมใสเ่ส้ือเช้ิตสีสุภาพ (ควรเป็นสีด า/ เทา/ขาว/กรมทา่) หรือเส้ือนิสิตก็ได ้

             -  สวมรองเทา้คทัชูหนงัสีด  า สน้สูงไม่เกิน 2 น้ิว หา้มสน้แหลม สน้เข็ม หวัแหลม หรือเห็นปลายเทา้ 

                (หากเป็นไปไดข้อใหใ้ชร้องเทา้ที่จะใสใ่นวนัรบัจริง) 

             -  บณัฑิตที่ผมยาวใหม้ดัรวบผมใหเ้รียบรอ้ย สีผมตอ้งเป็นสีด าเทา่นั้น  

2. หลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดง :  2.1 บตัรประจ  าตวัประชาชน หรือ ใบขบัข่ีตวัจริง  

           2.2 ใบแสดงการกรอกแบบส ารวจภาวะการมีงานท า 1 แผ่น (ตอ้งปริ้ นมาทุกคน) 

       ขอ้ควรปฏิบตัิอยา่งยิง่ : ควรมาใหต้รงตามรอบเวลา, ควรรบัประทานอาหารมาก่อน, ไม่ควรน ากระเป๋า หรือของมีค่ามาดว้ย 


