
 

กําหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นท่ี ๓๖ 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (รุ่นท่ี ๓๖) ระหว่างวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๕ วัน ท้ังช่วงเช้าและ
ช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช โดยมีผู้ เ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนรวม                   
๓๙,๑๗๔ คน แยกเป็นปริญญาเอก ๙๐ คน ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๘,๐๐๖ คน และปริญญาตรี ๒๑,๐๗๘ 
คน 
 มหาวิทยาลัยกําหนดฝึกซ้อมครั้งท่ี ๑ (ซ้อมย่อย) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฝึกซ้อมครั้งท่ี ๒            
(ซ้อมใหญ่)  ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

วันพิธี/วันฝึกซ้อม คาบเช้า คาบบ่าย 
รับจริง 

วันจันทร์ท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๑ 
วันจันทร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 
วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๒ (ซ้อมใหญ่) 

วันจันทร์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 
ปริญญาเอก   ๑๒  คน 
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
ปริญญาโท  ๑,๒๖๓ คน 
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 
 
 
 
ปริญญาตรี ๒,๑๐๙ คน 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  

 
ปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน -  คน 
ปริญญาโท  ๒,๓๙๔ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส่วนกลาง, SMEs, CEOs+CMO           
EX-MBA, การจัดการอุตสาหกรรม  
กฎหมายธุรกิจ, Inter, Innovation,  
โลจิสติกส์, ต่างประเทศ, Y-MBA ,         
Y-MBA บางนา, Advance, Advance 
บางนา, ปริญญาท่ี ๒, ผู้ประกอบการ 
Smart+ Smart Twilight, TOT, 
MMM ธรรมดา  
ปริญญาตรี ๑,๘๗๑ คน 
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  

   รวม     ๓,๓๘๔  คน รวม   ๔,๒๖๕  คน 
รับจริง 

วันอังคารท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๑ 
วันอังคารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔ 
 

วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๒ (ซ้อมใหญ่) 
วันอังคารท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔ 

 
ปริญญาเอก  ๒๒  คน 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)  
ปริญญาโท ๒,๓๖๐ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
โครงการ ML+MLW, Saturday, Sunday, 
MMM ภาคคํ่า, VL+VLT, อยุธยา, ภูเก็ต,จันทบุรี, 
สงขลา  
ปริญญาตรี ๑,๑๑๙ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 

 
ปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน -  คน 
 
 
ปริญญาโท ๒,๒๒๖ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
MMM, ชุมพร,ระยอง, นครสวรรค์, 
เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี 
อุทัยธานี, อํานาจเจริญ  
ปริญญาตรี ๒,๐๓๔ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 รวม  ๓,๕๐๑  คน รวม  ๔,๒๖๐ คน 
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วันพิธี/วันฝึกซ้อม คาบเช้า คาบบ่าย 

วันจริง 
วันพุธท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๑ 

วันพุธท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๒ (ซ้อมใหญ่) 
วันพุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 
ปริญญาเอก ๒๐ คน 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาสังคมวิทยา, สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยาการ 
ให้คําปรึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) 

ปริญญาโท ๑,๐๘๓ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
     แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น ,  
ศรีสะเกษ, ตรัง , ลพบุรี, หนองบัวลําภู , ชัยภูมิ, 
เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์  
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(มษ.)            
(๙ สาขาวิชา)  
      บรรณรักษศาสตร์ฯ, ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร, ไทยศึกษา , การแปล , ภาษาเยอรมันฯ , 
ประวัติศาสตร์, สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน, การสื่อสารพัฒนาการ  
 
 
 

ปริญญาตรี ๒,๑๔๙ คน 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ, สาขาเทคโนโลยีสื่อสาร, 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
   
 

ปริญญาโท  ๒,๔๘๙ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     นครพนม, เชียงราย, กาญจนบุรี, 
สุรินทร์, อุดรธานี, ทวิปริญญาโท  
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 
การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย,         
การจัดงานสาธารณะ,  
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต              
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
     ส่วนกลาง, INTER, EX-Pol,             
ผู้นําภาครัฐฯ, การจัดการการเมือง, 
น่าน, ร้อยเอ็ด, สุราษฎร์ธานี, 
นครสวรรค์, บางนา, นครศรีธรรมราช  

ปริญญาตรี ๑,๙๙๒ คน 
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.) 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) 

 รวม  ๓,๒๕๒  คน รวม  ๔,๔๘๑  คน 
วันจริง 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๕๔ 

 
วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 

 
วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๒ (ซ้อมใหญ่) 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔ 
 

 
ปริญญาเอก ๒๐ คน 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  

ปริญญาโท ๘๑๔ คน 
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน)  
อุบลฯ, ภูเก็ต, ตาก, อุดรธานี, สมุทรสาคร,ราชบุรี, 
หนองคาย, พะเยา, สกลนคร, ลําปาง,สุพรรณบุรี, 
นครศรีธรรมราช, กระบ่ี, ลําพูน, ยโสธร 

ปริญญาตรี ๒,๖๐๐ คน 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  

 
 
 
 

ปริญญาโท ๑,๑๖๔ คน 
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อํานาจเจริญ , 
นครพนม, แพร่, นครราชสีมา, สุโขทัย, 
ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง  
 

ปริญญาตรี ๓,๔๗๘ คน 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  

 รวม  ๓,๔๓๔  คน รวม  ๔,๖๔๒  คน 
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วันพิธี/วันฝึกซ้อม คาบเช้า คาบบ่าย 

วันจริง 

วันศุกร์ท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 

วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๑ 

วันศุกร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

วันฝึกซ้อม ครั้งท่ี ๒ (ซ้อมใหญ่) 

วันศุกร์ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 

 

ปริญญาเอก ๑๖ คน 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (ภาษาไทย,  

ภาษาอังกฤษ) 

ปริญญาโท ๑,๙๐๓ คน 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต               
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา, 
เทคโนโลยีการศึกษา, หลักสูตรและการสอน, 

พลศึกษา, การบริหารการศึกษา, การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์, สุขศึกษา, การวิจัยการศึกษา,  
คณิตศาสตรศึกษา, การบริหารการศึกษาพิเศษ  

การสอนภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาไทย,          
การสอนวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสังคม 

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาคหกรรมศาสตร์ฯ, เทคโนโลยีเพ่ือ          
พัฒนาสังคม  

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ภูมิศาสตร์, จิตวิทยาให้คําปรึกษา, จิตวิทยา
พัฒนาการ  

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            เคมี
ประยุกต์, คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์,ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ, สารสนเทศทางสุขภาพ, 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ปริญญาโท ๑,๙๔๕ คน 

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หนองบัวลําภู, ลพบุรี, ชัยภูมิ,  

เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย,กาญจนบุรี,
สุรินทร์, อุดรธานี  

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง, Ex-รปม, ต่างประเทศ, 
นนทบุรี, สงขลา, บางนา, สุ โขทัย, ลพบุรี
, เชียงใหม่, ระยอง, ขอนแก่น  

 

 

  

 

 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ปริญญาตรี ๙๔๘ คน 
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตรสุขภาพ  

 
 

ปริญญาตรี ๒,๗๗๘ คน 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  

 

 รวม   ๓,๒๓๒  คน รวม  ๔,๗๒๓  คน 
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การฝึกซ้อมครั้งท่ี ๑  (ซ้อมย่อย) 

 วันท่ี ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒  (ลานจอดรถ) 
และอาคารสุโขทัยชั้น ๓ กําหนดรายงานตัวช่วงเช้าก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น. และช่วงบ่ายก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น.   

 การฝึกซ้อมครั้งท่ี ๒  (ซ้อมใหญ่) 

 วันท่ี ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

 ช่วงเช้า บัณฑิตรายงานตัว ก่อนเวลา ๐๕.๐๐ น. และช่วงบ่าย รายงานตัว ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 กํ า หนด นั ด หม า ย เห มื อน วั น พิ ธี ฯ  ณ  อา ค า ร ก ง ไ ก ร ล าส  ( KLB)  แ ล ะอา ค า ร หอปร ะ ชุ ม                        
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ การฝึกซ้อมเหมือนวันพิธีฯ  ทุก
ประการ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อม จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 รายละเอียด ดูได้จาก www.ru.ac.th หรือ คณะท่ีบัณฑิตสังกัด โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อคณะ           
ท่ีสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๕๖๐-๖๕  www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ  
โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๕๖๖-๗ www.phd.ru.ac.th 
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ประชาสัมพันธ์  ม.ร. 
อาคารสุโขทัย   ห้อง ๒๐๕ 
www.ramnews.ru.ac.th 

 
 



 

 

พธีิพระราชทานปริญญาบตัรบณัฑติ ม.ร. รุ่นที่ 36 

  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประจาํปี

การศึกษา 2552-2553 รุ่นท่ี 36  ระหว่างวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ – 4 มีนาคม 2554  รวม 5 วนั ทั้ งช่วงเช้าและช่วงบ่าย          

ณ อาคารหอประชุมพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  สาํหรับกาํหนดการ มีดงัน้ี 

  การฝึกซ้อมคร้ังที่ 1  (ซ้อมย่อยส่วนกลาง) วนัจนัทร์ที่ 14 – วนัศุกร์ท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2554  ณ อาคาร

สุโขทยั ชั้น 2  (ลานจอดรถ) และชั้น 3  เวลา 06.00 – 18.00 น. 

  การฝึกซ้อมคร้ังที ่2  (ซ้อมใหญ่)  วนัจนัทร์ที่ 21 – วนัศุกร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554  ณ อาคารหอประชุม

พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช และอาคารกงไกรลาศ  (KLB)  เวลา 05.00 – 18.00 น.  

  การฝึกซ้อมย่อย ณ สาขาวิทยบริการฯ และโครงการพิเศษต่าง ๆวนัเสาร์ท่ี 12 – วนัอาทิตยท์ี่  13  

กุมภาพนัธ์  2554 
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