ม.ร.กำหนดกำรฝึกซ้อมและพิธพี ระรำชทำนปริญญำบัตร รุ่นที่ ๔2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัต รแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕8-๒๕๕9 (รุ่นที่ ๔2) ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนำยน ๒๕60 รวม 4 วัน ทั้งช่วงเช้ำและ
ช่วงบ่ำย ณ อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมคำแหงมหำรำช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จานวนรวม 28,911 คน
แยกเป็นปริญญาเอก 81 คน ปริญญาโท 14,407 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 320 คน และปริญญาตรี
14,103 คน
กำหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่ำงวัน จันทร์ที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนำยน ๒๕60 บัณฑิตรายงานตัวที่
อำคำรกงไกรลำศ (KLB) คำบเช้ำ ก่อนเวลำ 05.30 น. คำบบ่ำย ก่อนเวลำ 09.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุย
วิ ท ยฐานะเหมื อ นวั น พิ ธี จ ริ ง ผู้ ไ ม่ เข้ า รั บ การฝึ ก ซ้ อ มใหญ่ จ ะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
(ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯกาหนดเอง)
รายละเอีย ดดู ได้จ าก www.ru.ac.th หรือ สอบถามได้ ที่ ค ณะ โทร.๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่ อคณะที่ สั งกั ด
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โทร.๐๒-๓๑๐-๘๕๖๐, 02-310-8564 www.grad.ru.ac.th โครงการปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ฯ
โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๕๖๖-๗, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th
วันพิธี
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
ช่วงเช้ำ
ปริญญำเอก (5 รำย)
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญำโท (1,225 รำย)
คณะนิติศำสตร์
ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต
ส่วนกลาง, บางนา, เชียงใหม่, กาญจนบุรี, ปราจีนบุรี,
หนองบัวลาภู, นครราชสีมา, อุทัยธานี, อานาจเจริญ, สุรินทร์,
ศรีสะเกษ, นครศรีธรรมราช, สงขลา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น,
อุดรธานี, ลพบุรี, สุโขทัย, นครพนม, เพชรบูรณ์, ตรัง, พังงา
ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต
สื่อสารมวลชน (รวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ) , เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

ปริญญำกิตติมศักดิ์

ช่วงบ่ำย

ปริญญำโท (2,567 รำย)
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, การจัดการ
กอล์ฟ, Inter, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม บางนา, One
Day, Innovation, กฎหมายธุรกิจ, Logistic, Logistic
นครราชสีมา, ทวิปริญญาโท,
Y-Mba, Y-mba บางนา, ปริญญาที่ 2,
ML+MLW+Twin, ทศท+VL+VLT+Profess,
Smart+SMT+IT-Smart

คณะทัศนมำตรศำสตร์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศทางสุขภาพ)
ปริญญำตรี (2,207 รำย)
ปริญญำตรี (900รำย)
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
รวม 3,437 รำย
รวม 3,467 รำย
รวม 6,904 รำย
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วันพิธี
วันฝึกซ้อมใหญ่

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
ช่วงเช้ำ
ปริญญำเอก (20 รำย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) บริหารธุรกิจ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปริญญำโท (2,429 รำย)
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
MMM, Saturday, Sunday, Advance, Advance บางนา,
Advance ระยอง, Advance พังงา, Advance เชียงใหม่, สงขลา,
ชลบุรี, นนทบุรี, จันทบุรี, ชุมพร, ภูเก็ต, นครสวรรค์, อยุธยา,
สมุทรสาคร

ช่วงบ่ำย

ปริญญำโท (1,697 รำย)
ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี,
อานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย,
ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, หนองบัวลาภู,
ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี,
สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา, เชียงใหม่, สงขลา
ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (มษ.)

ปริญญำตรี (๑,5๐๐ รำย)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปริญญำตรี (2,270 รำย)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (รวมนานาชาติ)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) (รวมนานาชาติ)

รวม 3,949 รำย

รวม ๓,967 รำย
รวม 7,916 รำย

วันพิธี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ช่วงเช้ำ
ปริญญำเอก (20 รำย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) บริหารการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) เศรษฐศาสตร์

ช่วงบ่ำย
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-3(ต่อ) วันพิธี
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ช่วงเช้ำ
ปริญญำโท (1,140 รำย)
คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
คณะศึกษำศำสตร์
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, สุขศึกษา, พลศึกษา,
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้, ส่วนกลาง, ตรัง,
เชียงราย, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาครู
การศึกษาพิเศษ, การศึกษาเพื่อการพัฒนา, การประเมินและการ
วิจัยการศึกษา, การวิจัยการศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา,
การสอนภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาไทย, การสอนสังคมศึกษา,
การสอนวิทยาศาสตร์, การจัดการอาชีวศึกษา

ช่วงบ่ำย
ปริญญำโท (2,056 รำย)
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต(กำรบริหำรกำรศึกษำ)
ส่วนกลาง, Inter, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา,
ร้อยเอ็ด, น่าน, สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช,
ปราจีนบุรี, แพร่, เชียงราย, สุโขทัย, ตรัง, อุทัยธานี,
อานาจเจริญ,นครพนม, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์,
นครราชสีมา, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, หนองบัวลาภู,
ชัยภูมิ, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา, เชียงใหม่,
สงขลา

ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต(คหกรรมศำสตร์เพื่อพัฒนำชุมชน)

ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (จิตวิทยำ)
ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
เคมีประยุกต์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญำวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
ปริญญำเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต
ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต
ประกำศนียบัตรบัณฑิต (วิชำชีพครู)
ปริญญำตรี (1,545 รำย)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (พม.)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.)
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สธ.)

ปริญญำตรี (1,800 รำย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม 3,025 รำย

รวม 3,๘56 รำย
รวม 6,881 รำย
.............../4.

-4วันพิธี (วันที่ห้ำ) วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
ช่วงเช้ำ
ปริญญำเอก (36 รำย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) รัฐศาสตร์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษาอังกฤษ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญำโท (๑,871 รำย)
ปริญญำรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ส่วนกลาง, นนทบุรี, สงขลา, บางนา, ลพบุรี, เชียงใหม่,
ระยอง, ขอนแก่น
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต
ส่วนกลาง, Inter, EX-Pol, ผู้นาภาครัฐฯ,
การเมือง, บางนา

ช่วงบ่ำย

ปริญญำโท (1,422 รำย)
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต
สุราษฎร์ธานี, สระบุรี, โครงการพิเศษ จ.ร้อยเอ็ด,
นครสวรรค์, นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี,
อานาจเจริญ, นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย,
ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, หนองบัวลาภู,
ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี,
สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา, เชียงใหม่, สงขลา, น่าน,
นครปฐม

ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ)
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (กำรบริหำรรัฐกิจและกฎหมำย)
ปริญญำรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (สหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น)
กรุงเทพฯ , อุบลฯ, ตาก, ราชบุรี, พะเยา, ลาปาง, สุพรรณบุรี,
ยโสธร, ภูเก็ต, บึงกาฬ, สมุทรสาคร, ลาพูน, อุดรธานี, สงขลา
ปริญญำตรี (1,800 รำย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญำตรี (2,081 รำย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม 3,๗07 รำย

รวม ๓,503 คน
รวม 7,210 คน
ประชาสัมพันธ์ ม.ร.
อาคารสุโขทัย ห้อง ๒๐๕
www.ru.ac.th

