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ม.ร.ก ำหนดกำรฝกึซ้อมและพธิีพระรำชทำนปริญญำบัตร รุ่นที ่๔๑ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๔1 ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕7-๒๕๕8 ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 มีนำคม ๒๕๕9 รวม ๕ วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย    
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวนรวม ๓2,838 คน แยกเป็น
ปริญญาเอก 121 คน ปริญญาโท ๑7,375 คน และปริญญาตรี ๑5,324 คน  

มหาวิทยาลัยก ำหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มีนำคม ๒๕๕9 บัณฑิตรายงานตัว
ที่ อำคำรกงไกรลำศ (KLB) คาบเช้าก่อนเวลา 07.00 น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 12.30 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุย   
วิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อย
เป็นไปตามท่ีแต่ละคณะฯ โครงการพิเศษและสาขาวิทยบริการฯก าหนดเอง) 

รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ โทร.๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อคณะที่สังกัด  
บัณฑิตวิทยาลัย โทร.๐๒ -๓๑๐ -๘๕๖๐, 02 -310 -8564 www.grad.ru.ac.th, โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ           
โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๕๖๖-๗, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th 

 
วันพิธี        วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559  

    วันฝึกซ้อมใหญ่  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 
ช่วงเช้ำ ช่วงบ่ำย 

ปริญญำเอก (22 รำย) 
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ปริญญำกิตติมศักดิ์ (18 รำย) 
 

ปริญญำโท (1,267 รำย) 
ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต  
      ส่วนกลาง, บางนา, เชียงใหม่, หนองบัวล าภู, นครราชสีมา,      
ศรีสะเกษ, เชียงราย, สุรินทร์, อุดรธานี, อ านาจเจริญ, บุรีรัมย์, 
ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, ตรัง, พังงา, ลพบุรี 
 

คณะมนุษยศำสตร์  
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     บรรณารักษศาสตร์,  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, 
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ, ไทยศึกษา, การแปล,  
ประวัติศาสตร์, การสื่อสารพัฒนาการ, ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
คณะสื่อสำรมวลชน   
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
       สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ปริญญำโท (1,508 รำย) 
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
     สว่นกลาง,CEOs+CMOs, Ex-Mba,การจัดการกอล์ฟ, 
ต่างประเทศ, Inter, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมบางนา, 
Innovation, กฎหมายธุรกิจ, Logistic, Logistic 
นครราชสีมา, ทวิปริญญาโท, Y-Mba, Y-mba บางนา, 
ML+MLW ปริญญาที่ 2 

ปริญญำตรี (1,500 รำย) 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  

ปริญญำตรี (1,491 รำย) 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  

รวม 2,789 รำย รวม 3,017 รำย 
รวม 5,806 รำย 

 

 

 

 

 

http://www.ru.ac.th/
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วันพิธี                 วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
วันฝึกซ้อมใหญ่      วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ช่วงเช้ำ ช่วงบ่ำย 

ปริญญำเอก (23 รำย) 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

                 
  
 
            

ปริญญำโท (๑,๘52 รำย) 
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต     
      Smart+SMT+IT-Smart , ทศท+VL+VLT, Twin, Sunday,MMM  

ปริญญำโท (๒,๒๔๔ รำย) 
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต    
Saturday 

ปริญญำตรี (๑,๐๐๐ รำย) 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต          

ปริญญำตรี (๑,๑๑๓ รำย) 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต          

รวม ๒,๘75 รำย รวม ๓,๓๕๗ รำย 

รวม ๖,232 รำย 

วันพิธี                  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559  
วันฝึกซ้อมใหญ่      วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 

ช่วงเช้ำ ช่วงบ่ำย 
ปริญญำโท (1,๕๑๐ รำย) 
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
      อยุธยา, สมุทรสาคร, ภูเก็ต, สงขลา , Advance, Advance 
บางนา, Advance เชียงใหม่, ชลบุรี, นครสวรรค์, นนทบุรี, ระยอง, 
ชุมพร, นครศรีฯ, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อ านาจเจริญ, นครพนม, 
แพร่ 

ปริญญำตรี (1,545 รำย) 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)   
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสาร) 

ปริญญำโท (1,1๘5 รำย) 
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
    นครราชสีมา, สโุขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, 
ลพบุรี, หนองบัวล าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, 
เชียงราย, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, เชียงใหม่, 
สงขลา, พังงา  

ปริญญำตรี (๒,๗๐๐ รำย) 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 

รวม 3,055 รำย รวม 3,8๘5 รำย  

  รวม  6,940  รำย 
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วันพิธี             วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559  
วันฝึกซ้อมใหญ่  วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 

ช่วงเช้ำ ช่วงบ่ำย 
ปริญญำเอก (46 รำย) 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ภาคภาษาอังกฤษ  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ปริญญำโท (1,680 รำย) 
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
      ส่วนกลาง, Inter, เชียงใหม่ , ภูเก็ต, นครศรีฯ, 
ปราจีนบุรี, แพร่, เชียงราย, สโุขทัย, ตรัง, อุทัยธานี, 
อ านาจเจริญ, นครพนม, ลพบุรี, เพชรบูรณ์  

ปริญญำโท (1,622 รำย) 
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
     บุรีรัมย์, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, หนองบัวล าภู, 
ชัยภูมิ, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี,น่าน, พังงา, เชียงใหม่, 
ร้อยเอ็ด  
  

 ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต(คหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน)  
ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
       จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา, จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
คลินิกและชุมชน, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 
     จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ,การศึกษาพิเศษ, การวิจัย
การศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ,การสอน
ภาษาไทย,การสอนสังคมศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์,  
การจัดการอาชีวศึกษา,การวัดและประเมินผลการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, นวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ส่วนกลาง, เชียงราย, ตรัง, อุทัยธานี, นครศรีฯ, บุรีรัมย์ 
ปริญญำตรี (1,500 รำย) 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  

ปริญญำตรี (2,263 รำย) 
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  

รวม 3,226 รำย รวม 3,๘85 รำย  

รวม  7,111  รำย 
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วันพิธี (วันที่ห้ำ)    วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
วันฝึกซ้อมใหญ่     วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ช่วงเช้ำ ช่วงบ่ำย 
ปริญญำเอก (30 รำย) 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์   
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   

 

ปริญญำโท (๑,๙๘๖ รำย) 
ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  
        เคมีประยุกต์,ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, 
สารสนเทศทางสุขภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญำโท (๒,503 รำย) 
ปริญญำรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  
    ส่วนกลาง, ต่างประเทศ, นนทบุรี, สงขลา, บางนา, 
ขอนแก่น , ลพบุรี, เชียงใหม่, ระยอง, สุโขทัย      
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและ
กฎหมาย)  

ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต  
ปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  
ปริญญำเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต  
       ส่วนกลาง , Y-Econ , X-Econ ,นครราชสีมา , สงขลา 
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
       ส่วนกลาง, Inter, ต่างประเทศ, EX-Pol, ผู้น าภาครัฐฯ,      
การเมือง,นครปฐม, บางนา, สุราษฎร์ธานี, สระบุรี, โครงการพิเศษ 
ร้อยเอ็ด, นครศรีฯ , ปราจีนบุรี, อุทัยธานี,อ านาจเจริญ, นครพนม, 
แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี  

ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (สหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น) 
     กรุงเทพฯ , กระบี่, อุบลฯ, ตาก, ราชบุรี, พะเยา, 
ล าปาง, ล าพูน, สุพรรณบุรี, ยโสธร, สกลนคร, ภูเก็ต, 
บึงกาฬ, สมุทรสาคร, สงขลา, อุดรธาน,ี ระยอง  
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต  
     หนองบัวล าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย
กาญจนบุรี,สุรินทร์,อุดรธานี,พังงา,เชียงใหม่, สงขลา, น่าน  
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) 

ปริญญำตรี (๗๖๓ รำย) 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (พม)   
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท)  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

ปริญญำตรี (๑,๔๔๙ รำย) 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 

รวม ๒,๗79 รำย รวม ๓,952 คน 

รวม ๖,731 คน 

 

 

 

 
 

ประชาสัมพันธ์ ม.ร.   
อาคารสุโขทัย ห้อง ๒๐๕ 
www.ru.ac.th 

http://www.ru.ac.th/

