


สารอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัรามค าแหงขอแสดงความยนิดีแก่ 
“บณัฑิตรุ่นท่ี ๔๔” ทุกคน ในโอกาสท่ีส าเร็จการศึกษา 
และมีก าหนดจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร ใน
ระหวา่งวนัท่ี ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  

วนัรับพระราชทานปริญญาบตัรของผูส้ าเร็จ
การศึกษา นบัเป็นวนัท่ีส าคญัท่ีสุดวนัหน่ึงและเป็นวนั
มงคลแห่งชีวิตของทุกท่านท่ีต่างรอคอยดว้ยความยินดี
และภาคภูมิใจยิง่  

มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้จัดให้ มีการ
ฝึกซ้อมแก่บณัฑิตก่อนวนัเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ซ่ึงเป็นพิธีการท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
 ดงันั้น ขอให้บณัฑิตทุกคน ตั้งใจฝึกซอ้มและจดจ าขอ้ปฏิบติัในขั้นตอน
พิธีการ การแต่งกาย การรักษาเวลา กิริยา มารยาท ฯลฯ ทั้งน้ี เพ่ือความพร้อมเพรียง
และสง่างามในการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร รวมทั้งเพ่ือรักษาช่ือเสียงของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงอีกดว้ย 
 ในโอกาสน้ี มหาวทิยาลยัขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์ขา้ราชการ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลยัทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลา ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
อย่างเต็มท่ีในการช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีการฝึกซ้อม รวมทั้ งขอบคุณบัณฑิต 
มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตทุกคน ท่ีไดต้ั้งใจฝึกซอ้มและเตรียมพร้อมส าหรับพิธี
พระราชทานปริญญาบตัร มหาวทิยาลยัรามค าแหง ในคร้ังน้ี  
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารยว์ฒิุศกัด์ิ  ลาภเจริญทรัพย)์ 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
 



 

๒ 

สารประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญา และจัดทีน่ั่งบัณฑิต 

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มรับปริญญา และจดั
ท่ีนัง่บณัฑิตขอแสดงความยนิดีกบับณัฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎี
บัณฑิตทุกท่านในความส าเ ร็จของการศึกษาในคร้ังน้ี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บณัฑิตทุกระดบัอยา่งมีมาตรฐานความรู้ และมีคุณธรรม จึง
เป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และบณัฑิตทุก
ท่าน ขอให้บณัฑิตทุกท่านจงยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม

ในการด าเนินชีวิตและการท างาน เพ่ือเป็นเกียรติและศกัด์ิศรีของตนเอง ครอบครัว 
และมหาวทิยาลยัสืบไป 

ในการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรในวนัท่ี ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญา และจัดท่ีนั่งบัณฑิตขอความร่วมมือ
บณัฑิตทุกท่านในเร่ืองของการตรงต่อเวลา การแต่งกายตามระเบียบ และปฏิบติัตาม
ขอ้ปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัไดป้ระกาศให้ทราบ ทั้ งน้ี เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความพร้อมเพรียงในวันพิธีและเพื่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง และใหติ้ดตามข่าวสารท่ีเป็นทางการไดท่ี้ www.ru.ac.th  

 
 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญชาล  ทองประยรู) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มรับปริญญา และจดัท่ีนัง่บณัฑิต 

 
 
 

 
 



 

๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      จุดถวายความเคารพท่ี ๑ ก่อนขึน้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
      จุดถวายความเคารพท่ี ๒ หน้าแท่นที่ประทับ 
      จุดถวายความเคารพท่ี ๓  หลงัจากรับพระราชทานปริญญาบัตร         

ก่อนหมุนตัวกลบั ลงจากเวที 

คณะองคมนตรี 
และคณะรัฐมนตรี ผู้ตามเสดจ็ 

นายกสภา ม.ร. 
อธิการบด ี

กรรมการสภา ฯ 
คณบด ี

อาสนสงฆ์ 
โต๊ะหมู่บูชา แท่นทีป่ระทบั 

ไมโครโฟน 
    คณบด ี

ยกพื้นหนา้เวที 

 อาจารยแ์ละแขกผูมี้เกียรติ อาจารยแ์ละแขกผูมี้เกียรติ 
ซ้าย ขวา 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

บณัฑิต 

ไมโครโฟน   
ผู้แทนบัณฑิต 

จุดถวายความเคารพท่ี ๒ 

จุดถวายความเคารพท่ี ๑ 
จุดถวายความเคารพที่ ๓ 

จุดรับพระราชทานปริญญาบัตร (ยนืชิดเท้า) 
จุดยืนรอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เส้นทางเดนิออก 
เส้นทางเดนิกลบั 

จุดยืน 

แผนผงัการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 

๐ 

๐ 



 

๔ 

 
 
 

๑. การขึน้ทะเบียนบัณฑิต ให้ด าเนินการข้ึนทะเบียนบณัฑิตให้ครบถว้นถูกตอ้ง
ตามระเบียบท่ีก าหนด 

๒. การฝึกซ้อม ใหเ้ขา้รับการฝึกซอ้มท่ีอาคารหอประชุมพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   

“บัณฑิตทีไ่ม่เข้ารับการฝึกซ้อม  
ไม่มสิีทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวนัจริง” 

๓. การแต่งกาย ใหแ้ต่งกายถูกตอ้งตามขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนด 

๔. การรายงานตวั 

- ให้บัณฑิตไปรายงานตัว ต่อคณะท่ีตนเองสังกดั ตามรายละเอียด และ
ตามเวลาท่ีคณะก าหนด 

- ตรวจสอบรายช่ือและล าดบัที่ ตามประกาศของคณะท่ีตนเองสงักดั 

- รับคู่มอืข้อปฏิบัตเิกีย่วกบัการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปศึกษา 
เพื่อเตรียมการฝึกซอ้มเป็นรายบุคคล ในเร่ืองการถวายความเคารพ การจบั
ถือปริญญาบตัร การกล่าวค าสัตยป์ฏิญาณตน และการร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

 
 
 
 

ให้ติดตามข่าวสารที่เป็นทางการได้ที่ www.ru.ac.th 

บัณฑิตทีม่โีรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ ฯลฯ 
และบัณฑิตทีเ่ข้ารับโดยวธิีพเิศษ 

ต้องแจ้งให้กรรมการฝึกซ้อมประจ าคณะทราบก่อน 

ข้อปฏิบัต ิ
ในการจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 



 

๕ 

 

 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
เร่ือง  ขอ้ปฏิบติัการแตง่กายของบณัฑิต ในการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 

   
   เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ รุ่นท่ี ๔๔ ระหว่างวนัท่ี ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร
หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มหาวิทยาลยัรามค าแหง ด าเนินไปดว้ยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงก าหนดขอ้ปฏิบัติในการแต่งกายของบณัฑิตท่ีจะเขา้รับ
พระราชทานปริญญาบตัร ดงัน้ี 

๑. บณัฑิตชาย แต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษาชาย โดยแต่งกายชุดสากล (เส้ือ
สูทสีด า สีน ้ าเงินเขม้ หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย กางเกงขายาวแบบเรียบ
และสุภาพ หา้มสวมกางเกงขาเดฟโดยเด็ดขาด) เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาวไม่มี
ลวดลาย ผูกเนคไทลายชะลอมของมหาวิทยาลยัรามค าแหง สวมครุยวิทย
ฐานะ (ไม่สวมหมวก) สวมรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น (ไม่มีลวดลาย
และไม่มีโลหะ) และถุงเทา้สีด า เท่านั้น 

๒. บณัฑิตหญิง แต่งกายเคร่ืองแบบนกัศึกษาหญิง (เส้ือเช้ิตสีขาว ติดกระดุมคอ 
กระโปรงยาวคลุมเข่าสีด า สีน ้ าเงินเขม้ หรือสีกรมท่า) สวมครุยวิทยฐานะ 
(ไม่สวมหมวกและเคร่ืองประดบัศีรษะ) สวมรองเทา้หนังสีด าแบบหุ้มส้น 
(ไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะ) สวมถุงน่องใยบวัสีเน้ือเรียบแบบยาวเต็มตวั 
ไม่มีลวดลาย (ไม่ควรใชร้องเทา้ใหม่ท่ียงัไม่เคยใช ้หรือรองเทา้ท่ีส้นสูงมาก
เกินไป เพราะจะท าให้เสียการทรงตวัไดง่้ายเวลาเดินหรือถวายความเคารพ 
ในวนัฝึกซอ้มใหญ่ควรสวมรองเทา้ท่ีจะใชใ้นวนัรับจริง) 

๓. บณัฑิตชายหญิงท่ีเป็นขา้ราชการท่ีแต่งเคร่ืองแบบชุดปกติขาว จะตอ้งแต่ง
เคร่ืองแบบชุดปกติขาวใหถู้กตอ้งตามระเบียบ สวมครุยวทิยฐานะ 
๓.๑ กรณีทหาร ต ารวจ ท่ีแต่งเคร่ืองแบบปกติขาวให้คาดกระบ่ีพร้อม

สายโยงกระบ่ี ถือถุงมือ และสวมรองเทา้ให้ถูกตอ้งตามขอ้ปฏิบติั 

การแต่งกายของบัณฑติ 
 

 



 

๖ 

การแต่งกายเคร่ืองแบบของเหล่าท่ีสังกดัไดก้ าหนดไว ้โดยให้ถือ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

๓.๒ บณัฑิตหญิงใหส้วมถุงน่องใยบวัสีเน้ือเรียบแบบยาวเตม็ตวั ไม่มีลวดลาย 
๔. ทรงผม  

๔.๑ บัณฑิตชาย ต้องตัดผมทรงสุภาพ หวีให้เรียบร้อย ไม่ให้ผมปิดหน้า
ดา้นซ้าย สีผมด าธรรมชาติ ห้ามท าสีผมหรือไฮไลท์ ห้ามใส่วิกผมหรือ
ผมปลอมทุกชนิด  

๔.๒ บณัฑิตหญิง ให้ท าผมทรงสุภาพ หวีให้เรียบร้อย ไม่ให้ผมปิดหน้า
ดา้นซ้าย สีผมด าธรรมชาติ ห้ามท าสีผมหรือไฮไลท์ ห้ามใส่วิกผม
หรือผมปลอมทุกชนิด หา้มติดเคร่ืองประดบัผมทุกชนิด 

 กรณีผมยาว ใหร้วบเกลา้ เก็บผมให้เรียบร้อย หากจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุ
รวบผมหรือก๊ิบติดผมใหใ้ส่สีด าเท่านั้น 

๕. ห้ามใช้เคร่ืองประดับใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่ใส่ต่างหู แหวน นาฬิกาขอ้มือ ไม่ติด
ดอกไมห้รือกลดัส่ิงประดบัใด ๆ บนเส้ือครุย ไม่สวมมาลาดอกไมไ้วบ้นศีรษะ 

๖. ไม่สวมแวน่ตาด าหรือเขม้มาก เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ 
๗. หา้มน ากระเป๋าถือ เคร่ืองมือส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด หรือวตัถุโลหะ

ทุกชนิด ติดตัวเข้าอาคารหอประชุม ฯ  ห้ามถือส่ิงของใด ๆ เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบตัร โดยเด็ดขาด 

๘. ตดัเลบ็มือใหส้ั้น สะอาด หา้มท าสีเลบ็และเคลือบเลบ็ 
๙. หา้มใส่คอนเทคเลนส์สีผิดธรรมชาติ หา้มใส่บ๊ิกอายหรือขนตาปลอม 
ทั้งน้ี ใหบ้ณัฑิตท่ีจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี            กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
       

     (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ฒิุศกัด์ิ ลาภเจริญทรัพย)์ 
                                                     อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

ในวนัพธีิพระราชทานปริญญาบัตร ผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับเชิญ
มาในวันพิธี ฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพ สตรีไม่สวมกางเกง และควร
สวมรองเท้าทีม่ีลกัษณะเรียบร้อย 

 



 

๗ 

 

 

๑. การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทีเ่ป็นพระภิกษุ สามเณร 
  การแต่งกายของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีเป็นพระสงฆ ์สามเณร ใหห่้มคลุมดว้ย

จีวรสีพระราชนิยมไม่ตอ้งสวมครุยวิทยฐานะทบัเคร่ืองแต่งกาย ปลงผมและ
โกนหนวดเคราตามกาล 

๒. สถานทีแ่ละเวลาทีร่ายงานตัว   
รายงานตวั ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ันล่างฝ่ังตะวนัออก 

                   รอบเช้า เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

๓. การรายงานตัว ตอ้งน าใบสุทธิและบตัรประชาชนมารายงานตวัดว้ย  
เม่ือรายงานตวัเรียบร้อยแลว้ จะมีกรรมการมาประสานเพ่ือเดินผ่านประตู 

(Gate) ตรวจโลหะก่อน และน าท่านเขา้ห้องพกัส าหรับพระภิกษุท่ีเขา้รับ
พระราชทานปริญญาบตัร 

๔. ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ก่อนข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ถอดรองเท้าไวท่ี้
หอ้งพกัส าหรับพระภิกษุ และเม่ือเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรเรียบร้อยแลว้ 
จะน าท่านกลบัมาท่ีหอ้งพกัส าหรับพระภิกษุอีกคร้ัง ส าหรับประตูทางออกให้ใช้
ประตูทางออกดา้นตึกกิจกรรมนกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับพระภกิษุ ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๔๔ 

    บัณฑิตชายหญิงทีเ่ป็นข้าราชการทีแ่ต่งเคร่ืองแบบ
ชุดปกติขาว จะต้องแต่งเคร่ืองแบบชุดปกติขาวให้ถูกต้อง   
ตามระเบียบ สวมครุยวทิยฐานะ 
- กรณีทหาร ต ารวจ ท่ีแต่งเคร่ืองแบบปกติขาวให้คาดกระบ่ี

พร้อมสายโยงกระบี่ ถือถุงมือ และสวมรองเทา้ให้ถูกตอ้ง
ตามข้อปฏิบัติการแต่งกายเคร่ืองแบบของเหล่าท่ีสังกัดได้
ก าหนดไว ้โดยใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

- บณัฑิตหญิงให้สวมถุงน่องใยบวัสีเน้ือเรียบแบบยาวเต็มตวั 
ไม่มีลวดลาย 



 

๘ 

 

 

 

 
การฝึกซ้อมใหญ่ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย บัณฑิตสวมชุดครุยวิทยฐานะ

เหมือนวนัพิธีจริง ฝึกซอ้ม ณ อาคารอาคารกงไกรลาศ และอาคารหอประชุมพ่อขุน-
รามค าแหงมหาราช ตั้ งแต่วนัจันทร์ท่ี ๑๑ มีนาคม ถึงวนัพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๒ ก าหนดฝึกซอ้มเหมือนพิธีจริง ตามก าหนดการฝึกซอ้มใหญ่ ดงัน้ี 
รอบเช้า  รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ - ๐๕.๓๐ น. (น าบตัรประจ าตวัประชาชนติดตวัมาดว้ย) 

(วนัพธีิจริง รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ - ๐๕.๓๐ น. เช่นกนั) 
๐๗.๓๐ น.  บณัฑิตเดินเขา้หอประชุม ฯ 

 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกซอ้มเหมือนพิธีจริง 
รอบบ่าย  รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. (น าบตัรประจ าตวัประชาชนติดตวัมาดว้ย) 

(วนัพธีิจริง รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. เช่นกนั) 
๑๑.๓๐ น.  บณัฑิตเดินเขา้หอประชุม ฯ 

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ฝึกซอ้มเหมือนพิธีจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกซ้อมใหญ่ บณัฑติแต่งกายตามข้อปฏิบตัทิี่ก าหนด                                            
และสวมครุยวทิยฐานะเหมือนวนัพธีิจริง อย่าลมืน าบัตร

ประจ าตวัประชาชนตดิตวัมาด้วย 
 

ข้อห้ามบัณฑติ 
ในวนัเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ห้ามน าส่ิงของต่อไปนี ้เข้าอาคารหอประชุม ฯ โดยเด็ดขาด 
๑. หา้มน าเคร่ืองมือส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด เขา้อาคารหอประชุม ฯ 
๒. หา้มน ากลอ้งถ่ายภาพทุกชนิด เขา้อาคารหอประชุม ฯ 
๓. หา้มน าพวงกุญแจทุกชนิด เหรียญสตางค ์เขา้อาคารหอประชุม ฯ 
๔. หา้มน าไฟแช็ค บุหร่ี ยาดม ลูกอม หมากฝร่ัง คตัเตอร์ ปากกา

เคร่ืองส าอางทุกชนิด กระเป๋าถือ ติดตวัเขา้อาคารหอประชุม ฯ 
๕. หา้มใส่นาฬิกาและเคร่ืองประดบัทุกชนิด  

 
 

 



 

๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อปฏิบัตใินการแต่งกาย 

บัณฑิตชาย แต่งกายเคร่ืองแบบนกัศึกษาชาย โดยแต่งกายชุดสากล 
(เส้ือสูทสีด า สีน ้าเงินเขม้ หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย กางเกงขายาว
แบบเรียบและสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาเดฟโดยเด็ดขาด) เส้ือเช้ิตสี
ขาวแขนยาวไม่มีลวดลาย ผูกเนคไทลายชะลอมของมหาวิทยาลยั
รามค าแหง สวมครุยวิทยฐานะ (ไม่สวมหมวก) สวมรองเทา้หนงัสี
ด าแบบหุม้ส้น (ไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะ) และถุงเทา้สีด า เท่านั้น 
 

 
 

บัณฑิตหญิง แต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง (เส้ือเชิ้ตสีขาว 
ติดกระดุมคอ กระโปรงยาวคลุมเข่าสีด า สีน ้ าเงินเขม้ หรือสีกรมท่า) 
สวมครุยวิทยฐานะ (ไม่สวมหมวกและเคร่ืองประดบัศีรษะ) 
สวมรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น (ไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะ) 
สวมถุงน่องใยบวัสีเน้ือเรียบแบบยาวเต็มตวั ไม่มีลวดลาย (ไม่ควร
ใชร้องเทา้ใหม่ท่ียงัไม่เคยใช ้หรือรองเทา้ท่ีส้นสูงมากเกินไป เพราะ
จะท าใหเ้สียการทรงตวัไดง่้ายเวลาเดินหรือถวายความเคารพ ในวนั
ฝึกซอ้มใหญ่ควรสวมรองเทา้ท่ีจะใชใ้นวนัรับจริง) 



 

๑๐ 

กรณผีมยาว ให้รวบเกล้า เกบ็ผมให้เรียบร้อย หากจ าเป็นต้องใช้
วสัดุรวบผมหรือกิบ๊ติดผมให้ใช้สีด าเท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อปฏิบัตเิกีย่วกบัทรงผม 
บัณฑิตชาย  
 ตอ้งตดัผมทรงสุภาพ หวีให้เรียบร้อย ไม่ให้ผมปิดหนา้ดา้นซ้าย สีผม
ด าธรรมชาติ หา้มท าสีผมหรือไฮไลท ์หา้มใส่วกิผมหรือผมปลอมทุกชนิด 

บัณฑิตหญิง  
 ใหท้  าผมทรงสุภาพ หวใีห้เรียบร้อย ไม่ใหผ้มปิดหนา้ดา้นซา้ย สีผม
ด าธรรมชาติ หา้มท าสีผมหรือไฮไลท ์หา้มใส่วกิผมหรือผมปลอมทุก
ชนิด หา้มติดเคร่ืองประดบัผมทุกชนิด 

ข้อปฏิบัตอิืน่ ๆ 
 ไม่สวมแวน่ตาด าหรือเขม้มาก เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ 
 ตดัเล็บมือใหส้ั้น สะอาด ห้ามท าสีเล็บและเคลือบเล็บ 
 หา้มใส่คอนเทคเลนส์สีผดิธรรมชาติ หา้มใส่บ๊ิกอายหรือขนตาปลอม 



 

๑๑ 

“หากบัณฑิตไม่มาตามเวลาทีก่ าหนด 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” 

 
 
 
 
 

สถานทีร่ายงานตัว: อาคารกงไกรลาศ (KLB ๒๐๑, ๓๐๑, ๔๐๑ และ ๕๐๑) 

รอบเช้า: บัณฑิตรายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

รอบบ่าย: บัณฑิตรายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

 
สถานทีพ่ธีิพระราชทานปริญญาบัตร: 

 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

วนัพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 
บัณฑติ รุ่นที่ ๔๔ (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑) 
วนัจนัทร์ที ่๑๘ – วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๖๒ 

บัณฑิต:  
- แต่งกายตามข้อปฏบิัติทีก่ าหนด  
- สวมครุยวทิยฐานะ 
- ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนติดตัวมาด้วย 



 

๑๒ 

 
วนัพธีิ ฯ วนัจนัทร์ที่  ๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัจนัทร์ที่  ๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

เช้า ปริญญาเอก (๑๓ ราย)     

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๑ ราย 
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๑๒ ราย 

ป.เอก 
ป.โท 
นต. 
บธ. 

๑๓ 
๑,๑๘๗ 
๕๑๒ 

๑ 
๑ – ๒๔ 
๑ – ๑๑ 

๒๐๑ 
๒๐๑ 
๓๐๑ 

 
 

ปริญญาโท (๑,๖๙๙ ราย) 
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๗๖๘ ราย) 
แยกตามโครงการหลกัสูตร 
ส่วนกลาง (๑๔๐), ปราจีนบุรี (๖), บุรีรัมย ์(๒๖), พงังา (๔๒), 
สุโขทยั (๖๐), สงขลา (๗๑), อ านาจเจริญ (๓๓), ลพบุรี (๓๔), 
อุดรธานี (๔), อุทยัธานี (๕๒), บางนา (๑๙๓), ขอนแก่น (๖๒), 
เชียงใหม่ (๔), นครราชสีมา (๓), เชียงราย (๒), เพชรบูรณ์ (๓๓), 
หนองบวัล าภู (๓) 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จ านวน ๙๓๑ ราย) 
จนัทบุรี (๕๓), สมุทรสาคร (๙๐), ภูเก็ต (๑๓๑),  
บธ.ความเป็นเลิศ (๑), Advanced (๕๕), Advanced บางนา (๑๙), 
ระยอง (๖๗), ชลบุรี (๓๑), นนทบุรี (๑๕๘), นครสวรรค ์(๒๕), 
ชุมพร (๒๔), อยธุยา (๘๒), ผูป้ระกอบการยคุใหม่ (๑๓๑),  
การจดัการการเงิน (FIN) (๖๔)  
 

 

    

 
 
 

   
   

 

ปริญญาตรี (๑,๐๐๐ ราย) ป.ตรี    

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (นต.) จ านวน ๑,๐๐๐ ราย นต. ๑,๐๐๐ ๑ – ๒๐ ๔๐๑ 
 รวม ๒,๗๑๒ ราย     

ให้ติดตามข่าวสารที่เป็นทางการได้ที่ www.ru.ac.th 

วนัแรก (รอบเช้า) 



 

๑๓ 

 
วนัพธีิ ฯ วนัจนัทร์ที ่ ๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัจนัทร์ที ่ ๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

บ่าย ปริญญากติตมิศักดิ์     

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
 

   

ปริญญาตรี     
      

ปริญญาโท (๑,๕๖๗ ราย)     

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จ านวน ๑,๕๖๗ ราย) ป.โท ๑,๒๐๐ ๑ – ๒๔ ๒๐๑ 
แยกตามโครงการหลกัสูตร บธ. ๓๖๗ ๑ – ๘ ๓๐๑ 
อุตสาหกรรม (๒๓๔), อุตสาหกรรม บางนา (๑๒๕),  
One Day บางนา (๖๓), นครศรีธรรมราช (๙๘), ปราจีนบุรี (๕๓), 
อุทยัธานี (๔๙), อ านาจเจริญ (๓๕), นครพนม (๒๐), แพร่ (๓๙), 
นครราชสีมา (๑๐๓), สุโขทยั (๘๖), ขอนแก่น (๓๕),  
ศรีสะเกษ (๓๐), ตรัง (๔๕), ลพบุรี (๖๙), หนองบวัล าภู (๒๑), 
เพชรบูรณ์ (๓๓), บุรีรัมย ์(๒๗), เชียงราย (๔๔), กาญจนบุรี (๒๖), 
สุรินทร์ (๒๓), อุดรธานี (๓๕), พงังา (๓๑), เชียงใหม่ (๗๔), 
สงขลา (๑๖๙) 

 

ปริญญาตรี  (๑,๐๘๖ ราย) ป.ตรี    

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (นต.) จ านวน ๑,๐๘๖ ราย นต. ๑,๐๘๖ ๑ – ๒๒ ๔๐๑ 

  รวม ๒,๖๕๓  ราย         

 
 
 
 
 
 

วนัแรก (รอบบ่าย) 



 

๑๔ 

 
วนัพธีิ ฯ วนัองัคารที ่ ๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัองัคารที ่ ๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

เช้า ปริญญาเอก (๒๖ ราย) ป.เอก ๒๖ ๑ ๒๐๑ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จ านวน ๑ ราย ป.โท ๑,๑๗๔ ๑ – ๒๔ ๒๐๑ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) สม. ๑,๐๐๒ ๑ – ๒๑ ๓๐๑ 

บริหารธุรกิจ จ านวน ๖ ราย บธ.    

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๔ ราย 

    

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๑๕ ราย     
     

ปริญญาโท (๒,๑๗๖ ราย)     

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) จ านวน ๘ ราย 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน) 
จ านวน ๑๐ ราย 

    

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จ านวน ๒,๑๕๘ ราย)     
แยกตามโครงการหลกัสูตร 
ปริญญาท่ี ๒ (๖), ML+MLW+Twin (๕๐๗),  
VL+VLT+PL (๔๙๖), Smart+Smart Twilight+ IT-Smart (๒๐๕), 
MMM (๑๘๓), Saturday (๔๕๕), Sunday (๓๐๖) 

    
    
    
    

      

ปริญญาตรี (๕๕๙ ราย) ป.ตรี    

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) จ านวน ๕๕๙ ราย 
(รวมนานาชาติ ๒๗ ราย) 

สม. ๕๕๙ ๑ – ๑๒ ๔๐๑ 
    

  รวม ๒,๗๖๑ ราย         

 
 
 
 
 

วนัทีส่อง (รอบเช้า) 



 

๑๕ 

 
วนัพธีิ ฯ วนัองัคารที่  ๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัองัคารที่  ๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

บ่าย ปริญญาโท (๙๓๒ ราย)     

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จ านวน ๙๓๒ ราย) 
แยกตามโครงการหลกัสูตร 
ส่วนกลาง (๙๐), การจดัการนวตักรรม (๓๖), Y-Mba (๗๗),  
Y-Mba บางนา (๕๑), CEOs+CMOs (๔๗), Ex-Mba (๔๘), 
Logistic (๓๔๗), ทวปิริญญา (๑๒๔), นานาชาติ (๖), 
ต่างประเทศ (๑๖), กฏหมายธุรกิจ (๙๐) 

ป.โท 
บธ. 

๙๓๒ ๑ – ๑๙ ๒๐๑ 

      

ปริญญาตรี (๑,๘๒๒ ราย) ป.ตรี    

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.) จ านวน ๑,๘๒๒ ราย บธ. ๑,๒๕๐ ๑ – ๒๕ ๔๐๑ 
(รวมนานาชาติ ๖๕ ราย)  ๕๗๒ ๑ – ๑๒ ๕๐๑ 

  รวม ๒,๗๕๔ ราย         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง (รอบบ่าย) 



 

๑๖ 

 
วนัพธีิ ฯ วนัพุธที ่ ๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัพุธที ่ ๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

เช้า ปริญญาเอก (๔๓ ราย)     

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์)  
รัฐศาสตร์ จ านวน ๒ ราย 

ป.เอก 
ป.โท 

๔๓ 
๓๓๒ 

๑ 
๑ – ๘ 

๒๐๑ 
๒๐๑ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) จ านวน ๔๐ ราย วท.    
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) จ านวน ๑ ราย รศ.    
     

ปริญญาโท (๓๓๒ ราย)     

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๓๔ ราย)     
เคมีประยกุต ์(๙), ชีววทิยา (๑), คณิตศาสตร์ (๔),  
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (๒), เทคโนโลยสีารสนเทศ (๑๘) 

    

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๒๙๘ ราย)     
แยกตามโครงการหลกัสูตร  
ส่วนกลาง (๘๑), การจดัการงานสาธารณะ (๔๕),  
ต่างประเทศ (๓), สระบุรี (๓๔), บางนา (๑๗), ร้อยเอ็ด (๓๑),  
สุราษฎร์ธานี (๕๘), นครสวรรค ์(๒๙) 

    

 
 

    

ปริญญาตรี (๒,๓๘๘ ราย) ป.ตรี    

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.) จ านวน ๑๑๙ ราย วท. ๑๑๙ ๑ – ๓ ๔๐๑ 
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.) จ านวน ๒,๒๖๙ ราย รศ. ๑,๐๕๐ ๕ – ๒๕ ๔๐๑ 

  ๑,๒๑๙ ๑ –  ๒๕ ๕๐๑ 

 รวม ๒,๗๖๓ ราย     

 
 
 
 

วนัทีส่าม (รอบเช้า) 



 

๑๗ 

 
วนัพธีิ ฯ  วนัพุธที ่ ๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัพุธที ่ ๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

บ่าย ปริญญาโท (๒๖๒ ราย)     

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๘๒ ราย) ป.โท ๒๖๒ ๑ – ๖ ๒๐๑ 
ส่วนกลาง (๑๔), EX-Econ (๓๗), Y-Econ (๓๑) ศศ.    
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๑๘๐ ราย) รศ.    
แยกตามโครงการหลกัสูตร     
สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน กรุงเทพฯ (๖๐),  
ตาก (๓๓), ล าปาง (๒), กระบ่ี (๒๙), สงขลา (๕๖) 

    

     

ปริญญาตรี (๒,๓๖๓ ราย) ป.ตรี    

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.) จ านวน ๙๔ ราย ศศ. ๙๔ ๑ – ๒ ๔๐๑ 

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.) จ านวน ๒,๒๖๙ ราย รศ. ๑,๑๐๐ 
๑,๑๖๙ 

๔ – ๒๕ 
๑ – ๒๔ 

๔๐๑ 
๕๐๑ 

  รวม ๒,๖๒๕ ราย         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม (รอบบ่าย) 



 

๑๘ 

 
วนัพธีิ ฯ วนัพฤหัสบดทีี ่ ๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัพฤหัสบดทีี ่ ๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.) 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

เช้า ปริญญาเอก (๔๒ ราย)        

ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมาย ป.เอก ๔๒ ๑ ๒๐๑ 
วศิวกรรม) ๑ ราย ป.โท ๑,๑๕๘ ๑ – ๒๔ ๒๐๑ 
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จ านวน ๑ ราย วศ. ๒๕๔ ๑ – ๖ ๓๐๑ 
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (เทคโนโลยกีารศึกษา) จ านวน ๑ ราย พม.    
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (จิตวิทยาให้ค าปรึกษา) จ านวน ๑ ราย ศษ.    
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (สังคมวทิยา) จ านวน ๑ ราย รศ.    
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) สังคมวิทยา จ านวน ๒ ราย     
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วจัิยการศึกษา จ านวน ๑ ราย     
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) บริหารการศึกษา จ านวน ๑ ราย     
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (การพฒันาทรัพยากรมนุษย์) จ านวน ๑๙ ราย     
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จ านวน ๑๔ ราย 

ปริญญาโท (๑,๔๑๒ ราย) 
    

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๒๖ ราย)     
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การพฒันาทรัพยากรมนุษย์) จ านวน ๖๖ ราย     
คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน ๕๕๔ ราย)  
แยกตามโครงการหลกัสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) (๑๑) 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันคหเศรษฐศาสตร์) (๓) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศึกษา) (๗) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (นวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้) (๑๘๒) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) (๒๑๑) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การศึกษาเพ่ือการพฒันา) (๘) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การประเมินและการวิจยัการศึกษา) (๑๖) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) (๕๘) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนภาษาไทย) (๒๗) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนสังคมศึกษา) (๒) 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการอาชีวศึกษา) (๗) 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยา) (๒๒) 

    

วนัทีส่ี่ (รอบเช้า) 



 

๑๙ 

 
 

รอบ วนัรับจริง 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

เช้า ปริญญาโท (๑,๔๑๒ ราย) ต่อ        
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๗๖๖ ราย) 
แยกตามโครงการหลกัสูตร 
นครศรีธรรมราช (๕๘), ปราจีนบุรี (๔๑), อุทยัธานี (๔๓),  
อ านาจเจริญ (๔๐), นครพนม (๒๒), แพร่ (๒๖), นครราชสีมา (๔๘), 
สุโขทยั (๔๙), ขอนแก่น (๒๗), ศรีสะเกษ (๒๗), ตรัง (๓๐),  
ลพบุรี (๓๖), หนองบวัล าภู (๓๕), เพชรบูรณ์ (๒๖), บุรีรัมย ์(๓๑), 
เชียงราย (๔๐), กาญจนบุรี (๑๖), สุรินทร์ (๑๕), อุดรธานี (๒๓),  
พงังา (๒๑), เชียงใหม่ (๔๓), สงขลา (๖๙) 
 

    

ปริญญาตรี (๑,๑๓๐ ราย) ป.ตรี    

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.) จ านวน ๑๖๙ ราย วศ. ๑๖๙ ๑ – ๔ ๔๐๑ 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การพฒันาทรัพยากรมนุษย์)  
จ านวน ๘๒ ราย 

พม. ๘๒ ๕ – ๖ ๔๐๑ 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.) จ านวน ๘๗๙ ราย ศษ. ๘๗๙ ๘ – ๒๕ ๕๐๑ 

  รวม ๒,๕๘๔ ราย         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ (รอบเช้า) ต่อ 



 

๒๐ 

 
วนัพธีิ ฯ  วนัพฤหัสบดทีี ่ ๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 
วนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัพฤหัสบดทีี ่ ๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 

รอบ 
วนัรับจริง 

รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

วนัซ้อมใหญ่ 
รายงานตวัเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
คณะ จ านวน แถว KLB 

บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริญญาโท (๙๐๑ ราย)     

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มษ.) จ านวน ๕๓ ราย ป.โท ๙๐๑ ๑ – ๑๙ ๒๐๑ 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์) (๑๕) 

มษ. 
สธ. 

   

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร) (๔) รปม.    
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาเยอรมนัในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) (๓) 

.    

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ไทยศึกษา) (๕)     
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การแปล) (๒๓)     
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) (๓)     
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สธ.) จ านวน ๑๒๐ ราย     
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน ๗๒๘ ราย)     
แยกตามโครงการหลกัสูตร     
กรุงเทพฯ (๒๐๖), นนทบุรี (๒๓๔), สงขลา (๖๒)  
บางนา (๕๑), ลพบุรี (๔๓), เชียงใหม่ (๓๗), ระยอง (๙๕)     
     

ปริญญาตรี (๑,๓๖๗ ราย) ป.ตรี    

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.) จ านวน ๒๓ ราย ศป. ๒๓ ๑ ๔๐๑ 
ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.) จ านวน ๒๔ ราย ทศ. ๒๔ ๓ ๔๐๑ 
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สธ.) จ านวน ๑๙๔ ราย สธ. ๑๙๔ ๕ – ๘ ๔๐๑ 
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) จ านวน ๑,๑๒๖ ราย มษ. ๑,๑๒๖ ๑ – ๒๓ ๕๐๑ 
(รวมนานาชาติ ๔๒ ราย)     

  รวม ๒,๒๖๘ ราย     

 
 
 
 

วนัทีส่ี่ (รอบบ่าย) 



 

๒๑ 

 

๑. การเตรียมตัวเข้าน่ังประจ าที่ในหอประชุม 
๑.๑ บณัฑิตท่ีจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรตอ้งแต่งกายให้ถูกตอ้งตาม

ขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนด พร้อมสวมครุยวทิยฐานะ 
๑.๒ ตรวจสอบรายช่ือบณัฑิตจากบญัชีช่ือท่ีจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร

ตามจริง (จดัเรียงตามล าดบัอกัษร) ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB) 
๑.๓ ให้บณัฑิตแต่ละคณะไปรายงานตวัท่ีอาคารกงไกรลาศ (KLB) ส าหรับ

รอบเชา้ในเวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. และในรอบบ่ายเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  
๑.๔  หัวหน้าคณะฝ่ายฝึกซ้อมประจ าแต่ละคณะ ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

บญัชีรายช่ือ จ านวนบณัฑิตท่ีจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรตามจริง 
แลว้ส่งใหก้รรมการกลาง 

๑.๕  แถวของบณัฑิตเดินเขา้สู่หอประชุมพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ตามล าดบั
ท่ีก าหนดไว ้ให้บณัฑิตผูเ้ขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรเขา้นัง่ประจ าท่ี
ของตนให้เรียบร้อย ดว้ยความสงบและส ารวมในหอประชุม ฯ หัวหน้า
คณะฝ่ายฝึกซ้อมประจ าคณะจะตรวจสอบรายช่ือและภาพถ่ายให้ตรง
ตามล าดบัในบญัชีรายช่ือฉบบัของคณบดี 

๑.๖  ห้ามน ากระเป๋าใส่ส่ิงของ กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด อาหาร
หรือเคร่ืองด่ืม เงินเหรียญ พวงกุญแจทุกชนิด นาฬิกาและเคร่ืองประดบั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้หา้ม เขา้ไปในหอประชุม ฯ โดยเด็ดขาด 

๒.  การถวายความเคารพ 
เม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน

เขา้ภายในหอประชุม ฯ ให้ผูท่ี้อยู่ในหอประชุม ฯ ทุกคนลุกข้ึนยืนตรง ถวายความ
เคารพ และยนืรอจนพระองคท่์านเสด็จข้ึนท่ีประทบั บณัฑิตถวายความเคารพ และเม่ือ
พระองคท่์านประทบัพระราชอาสน์แลว้ จึงถวายความเคารพอีกคร้ังหน่ึง และนัง่ลง  

ก าหนดล าดบัการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 



 

๒๒ 

ในระหว่างท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบตัรใหทุ้กคนในหอประชุม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทดว้ยความสงบ นัง่อยู่
กบัท่ีดว้ยความส ารวมและสุภาพ ห้ามนัง่ไขวห่้าง ห้ามพูดคุยเสียงดงั ห้ามลุกข้ึนลง 
เวน้ไวแ้ต่การลุกข้ึนเพ่ือไปเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 

เมือ่ลุกขึน้จากทีน่ั่งหรือกลบัเข้าประจ าที ่ให้ถวายความเคารพทุกคร้ังไป 
เม่ือการพระราชทานปริญญาบตัรส้ินสุดแลว้ ใหบ้ณัฑิตลุกข้ึนยืนถวายความ

เคารพเพ่ือกล่าวค าสตัยป์ฏิญาณ หลงัจากรับพระราชทานพระราโชวาทจบแลว้ ถวาย
ความเคารพ บัณฑิตร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดังพร้อมกัน จบแลว้
ถวายความเคารพ เม่ือเสร็จพิธีพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชด าเนินกลบั ให้บณัฑิต
ทุกคน ถวายความเคารพพร้อมกนั และยนืรอส่งเสด็จ ฯ 

๓. การรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

 

 

 

 
๓.๑ ก าหนดเวลาพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  
 รอบเชา้  เร่ิมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รอบบ่าย เร่ิมตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. 
๓.๒ ล าดบัผูเ้ขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ตามล าดบั ดงัน้ี 

   ๓.๒.๑ พระภิกษุและสามเณรผูส้ าเร็จการศึกษา (หากมี) 
   ๓.๒.๒  ผูเ้ขา้รับพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิ (หากมี) 
   ๓.๒.๓ ผูส้ าเร็จการศึกษา แต่ละคณะ 

วธีิการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ยืนตรง เทา้ชิด หนา้พระท่ีนัง่ ยกแขนขวาข้ึนจากล าตวั ไม่กางแขน 

และขอ้ศอก ตั้งฝ่ามือ ยกแขนให้สูงข้ึนจนปลายน้ิวช้ีอยู่ระดบัก่ึงกลาง
แนวสันปกปริญญาบตัร ช้อนฝ่ามือลงมาจบักลางสันปกปริญญาบตัร 
ม้วนหงายมือเข้าแนบอก ถือปริญญาบัตรแนบอก จากน้ันถอยเท้าเฉียง
ออกทางด้านขวามอื ๔๕ องศา ประมาณ ๕ – ๖ ก้าว แลว้ชิดเทา้ท าความ
เคารพ หมุนขวาเดินลงจากเวที 
 



 

๒๓ 

๓.๓ เม่ือบัณฑิตกิตติมศักด์ิและบัณฑิตเกียรตินิยมเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคนปรบมือ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผูเ้ขา้รับ
พระราชทานปริญญาบตัร  

๓.๔ การเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 
๓.๔.๑ เมื่อถึงเวลาจะเข้ารับ อาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมประจ าคณะจะให้

สัญญาณแก่บัณฑิตแต่ละแถวลุกจากทีน่ั่งพร้อมกนั 

๓.๔.๒ เม่ือบณัฑิตทั้งแถวลุกข้ึนให้ถวายความเคารพ แลว้ท าซ้าย
หัน เดินเรียงออกมายืนรอตามแนวยาวของหอประชุม ฯ 
หันหนา้เขา้หาเวที บัณฑิตคนแรกของคณะ ยืนประจ าอยู่ที่
จุดที ่๑ (     ) ก่อนข้ึนบนเวที แล้วถวายความเคารพ 

๓.๔.๓ เม่ือคณบดีเร่ิมอ่านค ากราบบังคมทูล “ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล...” ให้บณัฑิตคนแรกของคณะเดินผ่านจุด
ต่าง ๆ ไปหยดุ ณ จุดที่ ๒ (      ) ถวายความเคารพ แลว้เดินตาม
เส้นทึบต่อไปยืนรอ ณ จุดหน้าท่ีประทับ (จุดท่ี ๕) เม่ือ
คณบดีขานช่ือของตนให้กา้วเทา้ และชิดเทา้ (ไม่ตอ้งถวาย
ความเคารพ) ณ จุดท่ีกากบาท (คือ จุดท่ี ๖) พร้อมกบัยกมือ
รับพระราชทานปริญญาบัตร มว้นมือ น าปริญญาบัตรมา
แนบอกไว ้แลว้ก้าวเทา้ถอยหลงัประมาณ ๕– ๖ ก้าวเฉียง
ออกทางขวามือประมาณ ๔๕ องศา มายงัจุดที่ ๗ (     ) ชิดเท้า
ถวายความเคารพ แลว้หนัขวาเดินลงจากเวที 

๓.๔.๔ บัณฑิตคนที่ ๒ เม่ือไปยืน ณ จุดท่ี ๑ ให้ถวายความเคารพ 
แลว้เดินผ่านจุดต่าง ๆ ไปหยดุ ณ จุดต่อจากบณัฑิตคนแรก 
เม่ือบัณฑิตคนแรกเดินเขา้ไปรอรับพระราชทานปริญญา
บตัร ในจุดท่ี ๕ ให้เดินตามไปยืนรอท่ีจุดท่ี ๔ จุดท่ี ๓ และ
จุดท่ี ๒ ตามล าดบั เม่ือรับพระราชทานปริญญาบตัรแลว้ ให้



 

๒๔ 

ถอยออกมาไปจุดท่ี ๗ (     ) ถวายความเคารพ แลว้หมุนขวา
เดินลงจากเวที 

๓.๔.๕ ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวา น้ิวช้ีรองรับขอบล่างของปก
ปริญญาบตัร ไม่เอาลงจนกว่าจะถึงท่ีนั่ง ไม่เดินแกว่งแขน  
เมือ่เดนิถึงหัวแถวทีน่ั่งให้ถวายความเคารพก่อนเดินเขา้ท่ีนัง่ 

******************** 

 
 
 
 
 
 
 

ให้ติดตามข่าวสารที่เป็นทางการได้ที่ www.ru.ac.th 
  
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

๑, ๒, ๗  คือ จุดถวายความเคารพจะมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ก ากบัไว้
ให้สังเกต 

จาก ๑ ถึง ๒ ใหเ้ดินชิดกนัใหม้ากท่ีสุด 
จาก ๒ ถึง ๖ ขีดละ ๑ กา้ว ให้ยืนบนเคร่ืองหมายท่ีก าหนด เช่น เม่ืออยูจุ่ด

ท่ี ๒ ถวายความเคารพแลว้กา้วเทา้เดินไปจุดท่ี ๓ ถึงจุดท่ี ๕ หยดุรอเพื่อเขา้ไปแทนท่ี
เพื่อนในจุดท่ี ๖ ท่ีอยูด่า้นหน้า เม่ืออยู่ในจุด ๖ ซ่ึงเป็นจุดส าคญัท่ีสุดหนา้ท่ีประทบั 
ให้ยืนชิดเท้า ยกมือขวารับปริญญาบัตรในทันที และถอยเท้าเฉียง เบ่ียงตัวไป
ทางขวา (ตามรูป) อย่างรวดเร็ว ประมาณ ๕ - ๖ กา้ว ถึงจุดท่ี ๗ ถวายความเคารพ  
หมุนขวากลบั เดินลงบนัไดไปประจ าท่ีนัง่ของตนเอง 

ผูท่ี้อยู่ในต าแหน่งท่ี ๕ จะตอ้งเตรียมก้าวไปอยู่ในต าแหน่งท่ี ๖ ทนัที เม่ือ
ผูรั้บท่ีอยูด่า้นหนา้กา้วเทา้เขา้ไปรับพระราชทานปริญญาบตัร และถอยเฉียงออกไปแลว้ 
ใหบ้ณัฑิตกา้วเขา้ไปหนา้ท่ีประทบั เพ่ือรับพระราชทานปริญญาบตัรเป็นคนต่อไป 

แผนผงัการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวท ี
 

 

หมุนขวา 

ทีป่ระทบั 

กล้องทีวี 

๖๐ cm 

๖๐ cm 

๖๐ cm 

๖๐ cm 

๓๕ cm ๐ 
๖ 

๕ 

๔ 

๓ 
๗ 

๒ 
๑ 



 

๒๖ 

 
 

๑. ณ จุดท่ี ๖ ให้ยืนเท้าชิด ยกแขนขวาข้ึนจากข้างตวั และรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยจับกลางสันปกปริญญาบัตรมาแนบชิดอก ให้ปริญญา
บตัรอยูใ่นแนวเฉียงและตราพระรูปพอ่ขนุ ฯ หนัออกดา้นหนา้ 

๒. ถอยเทา้เฉียงออกทางดา้นขวามือ ๔๕ องศา (ประมาณ ๕ – ๖ กา้ว) มาท่ีจุด
ท่ี ๗ ถวายความเคารพ แลว้หมุนขวาเดินลงจากเวที โดยไม่เดินแกวง่แขน 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ๑. กล้องทีวีท่ีบันทึกภาพจะจับภาพได้เฉพาะระหว่าง ๒ จุด ตาม
เสน้ประ (---) ของกลอ้งทีวเีท่านั้น (คือ ช่วงจุดท่ี ๕ และ ๖) 

๒. ในกรณีท่ีเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรเป็นคนแรกของคณะ ให้
เดินมาถวายความเคารพท่ีจุดท่ี ๒ และเดินมาหยุดจุดท่ี  ๖ โดย
บณัฑิตท่ีเดินตามมาจะหยดุจุดท่ี ๕ และจุดอ่ืน ๆ ต่อไป เม่ือไดย้ิน
ช่ือบัณฑิตคนแรกก้าวต่อไปยังจุดท่ี  ๖ ยืนชิดเท้า ยกมือรับ
พระราชทานปริญญาบตัร และถอยเฉียงทางขวามือไปยงัจุดท่ี ๗ 
ถวายความเคารพ หมุนขวากลบั เดินลงบนัได ไปประจ าท่ีนัง่ตนเอง 

******************** 
 
 
 
 

บัณฑติหญงิที่แต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ 
ให้ถวายความเคารพ โดยการถอนสายบัว 

ล าดบัจงัหวะวธีิการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 



 

๒๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพการแต่งกายของบัณฑติชาย - หญงิ 
 

 



 

๒๘ 

 

 
๑. เม่ือการพระราชทานปริญญาบัตรส้ินสุดลง ผู ้แทนบัณฑิตเดินไปยัง

ไมโครโฟนท่ีตั้งเตรียมไว ้บณัฑิตทั้งหมดลุกข้ึนยืนและถวายความเคารพ
พร้อมกนั มือขวาถือปริญญาแนบชิดอก 

๒. ผูแ้ทนบณัฑิตกล่าวน าถวายค าสตัยป์ฏิญาณ โดยอ่านค ากราบบงัคมทูล 
 
 
 

 

จากนั้น ผู้แทนบณัฑิตกล่าวน าทลีะวรรค ให้บัณฑิตทุกคนกล่าวตามพร้อมกนั ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
             ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส น าบัณฑิตที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันน้ี ถวายค าสัตย์ปฏิญาณ ดังต่อไปน้ี” 
 

(ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน าทลีะวรรค  บัณฑิตทุกคนกล่าวตาม) 
       “ขา้พระพุทธเจา้ .................. ขอถวายสตัยป์ฏิญาณวา่” 

 “ขา้พระพทุธเจา้,  จกัเทิดทูนและจงรักภกัดีต่อชาติ,  ศาสนา, 
พระมหากษตัริย,์  จกัประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี, มีศีลธรรมและ
วฒันธรรม,  รู้รักสามคัคี,  พลีตนเพ่ือส่วนรวม, 
 ขา้พระพทุธเจา้,  จกัใชศิ้ลปวทิยาการ,  เพื่อการประกอบอาชีพ
ดว้ยความรู้คู่คุณธรรม,  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต,  เสริมสร้างคุณประโยชน์
ใหแ้ก่แผน่ดิน, 
 ขา้พระพทุธเจา้,  จกัเคารพและกตญัํูกตเวที,  ต่อผูมี้พระคุณ,   
จกัเผยแพร่,  เกียรติคุณของมหาวทิยาลยัรามค าแหง,  และรับผดิชอบดูแล
ประเทศชาติ,  โดยยดึมัน่,  หลกัธรรมและความถูกตอ้งตลอดไป, 
 ขา้พระพทุธเจา้,  ขอยดึมัน่ค  าสตัยป์ฏิญาณน้ีไวด้ว้ยใจสุจริต,  
และจกัรักษาเกียรติแห่งปริญญาน้ี,  ตราบชัว่ชีวติ” 

(เฉพาะผู้แทนบัณฑิตกล่าว)  “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 

การกล่าวค าปฏิญาณตนและรับพระราชทานพระราโชวาท 

 
 



 

๒๙ 

๓. ส้ินค ากราบบงัคมทูล บณัฑิตทุกคนถวายความเคารพพร้อมกนั แลว้ยนืตรง 
รับพระราชทานพระราโชวาท จบแล้วทุกคนถวายความเคารพ เม่ือมี
เสียงดนตรีดงัน าข้ึน ให้บณัฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดงั โดย
พร้อมเพรียงกนั 
 

    
 
 
     
 

 
 
 
 
 

จบแล้วถวายความเคารพพร้อมกนั 

๔. เม่ือเสร็จพิธี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
พระราชด าเนินกลบั ใหบ้ณัฑิตทุกคนยนืถวายความเคารพ แลว้หันแถวเขา้
สู่ทางเสด็จ ฯ เม่ือพระองค์ท่านเสด็จ ฯ ผ่านถึงบณัฑิตแถวใด ให้แถวนั้น
ถวายความเคารพพร้อมกนั แลว้ยืนรอจนกวา่พระองคท่์านจะเสด็จ ฯ ผ่าน
พน้หอประชุม ฯ และเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ คณะกรรมการฝ่าย
ฝึกซอ้ม ฯ จึงจะจดัใหบ้ณัฑิตออกจากหอประชุม ฯ อยา่งเป็นระเบียบ 

******************** 

       “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน 
นบพระภูมิบาล   บุญดิเรก  
เอกบรมจักริน   พระสยามินทร์ 
พระยศยิ่งยง เยน็ศิระเพราะพระบริบาล     
ผลพระคุณ  ธ  รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ 
ขอบันดาล   ธ  ประสงค์ใด  
จงสฤษดิ์ดัง   หวังวรหฤทัย 

 ดุจถวายชัย   ชโย” 



 

๓๐ 

 
 

สถานท่ีประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คือ หอประชุมพ่อขุน-
รามค าแหงมหาราช ภายในหอประชุม ฯ จดัดงัน้ี 

ทีน่ั่งบัณฑิต จดัเป็นแถวหนา้กระดาน 
เม่ือบณัฑิตเขา้นัง่ประจ าท่ีแลว้ ตอ้งนัง่อยา่งสงบส ารวมตลอดพิธี บัณฑิต

ต้องไม่ลุกออกจากทีน่ั่งโดยไม่มเีหตุจ าเป็น   
เวทีหนา้แท่นท่ีประทบั มีต าแหน่งจุดเดินติดไวบ้นพรม และมจุีดท าความ

เคารพ ๓ จุด (     ) จุดยนืรอ ๑ จุด จุดจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ๑ จุด และ
จุดสุดทา้ยก่อนลงจากเวทีอีก ๑ จุด 

จุด ๑ (    ) เป็นจุดก่อนข้ึนบนัได บณัฑิตจะมายนืท่ีจุดน้ี และถวายความเคารพ 
แลว้เดินก้าวข้ึนบนัไดตามบัณฑิตคนแรก และไปยืนตามจุดท่ีก าหนด หน้าท่ีประทับ  
และใหก้า้วไปหยดุยนืแทนท่ีทนัที เม่ือจุดขา้งหนา้วา่ง แต่ไม่ตอ้งถวายความเคารพ 

จุด ๒ (     ) คือ จุดหนา้ท่ีประทบั เม่ือถึงจุดน้ีใหถ้วายความเคารพ 
จุด ๕ คือ จุดรอขานช่ือส าหรับบณัฑิตคนแรกเท่านั้น 
จุด ๖ (     ) คือ จุดเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ใหย้นืชิดเทา้ พร้อมยก

มือรับพระราชทานปริญญาบตัร (โดยไม่ตอ้งถวายความเคารพ) 
จุด ๗ (     ) คือ จุดถวายความเคารพ แลว้ใหห้นัขวาลงจากเวที 

 ณ จุดหนา้ท่ีประทบั จุด ๖ (     ) บณัฑิตจะเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร
มีการปฏิบติัต่อเน่ือง ๔ ขั้นตอน ดงัน้ี 

๑. กา้วเทา้ ยนืชิดเทา้หนา้พระท่ีนัง่  
๒. ยกมือรับพระราชทานปริญญาบตัรและน ามาแนบอก 
๓. ถอยเทา้เฉียงออกทางขวา ๔๕ องศา ประมาณ ๕ - ๖ กา้ว ถึงจุด ๗ 

(     ) ถวายความเคารพ 
๔. หนัขวาเดินลงจากเวที โดยไม่แกวง่แขน 
ขอใหบ้ณัฑิตทุกคนศึกษาวธีิการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรใหเ้ขา้ใจ 

และฝึกฝนฝึกซอ้มดว้ยความตั้งใจ เพ่ือใหป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สง่างาม 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรวดเร็ว อนัจะน ามาซ่ึงช่ือเสียงเกียรติยศแก่
บณัฑิต และมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

๐ 

๐ 

สถานที่ภายในหอประชุม ฯ 
 

 



 

๓๑ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้บัณฑติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
อย่างว่องไวทุกขั้นตอนบนเวท ี

เมื่อจุดข้างหน้าว่าง ให้ก้าวไปแทนทนัท ี
 

เน่ืองจากมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวนมาก 
ในวนัรับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑติจะต้องมารายงานตวัที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) 
ในรอบเช้า เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. 

และในรอบบ่าย เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
 

หากบัณฑิตไม่มาตามเวลาที่ก าหนด 
จะไม่ได้รับอนุญาต 

ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

บัณฑิตต้องนัดกบัผู้ปกครองหรือญาต ิให้เรียบร้อย 
เพราะห้ามน าโทรศัพท์มือถอื และเศษเงนิเหรียญ 

ตดิตวัเข้าหอประชุม ฯ 
 



 

๓๒ 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ให้ติดตามข่าวสารที่เป็นทางการได้ที่ www.ru.ac.th 
 

กราบบังคมทูลของคณบด ี

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกบัณฑิตคณะ
........................... เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนาม 
ต่อไปนี ้

ปริญญา................................. สาขา..................................................  
เกยีรตนิิยม อนัดบั ................................................................ (ถ้าม)ี 
(ขานช่ือ – สกลุ) ............................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

ฯลฯ 

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

 

 



 

๓๓ 

 

 
๑. ในวนัพิธีพระราชทานปริญญาบตัร บณัฑิตรายงานตวัต่อกรรมการประจ าคณะ

ท่ีตนส าเร็จการศึกษา ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ภายในเวลาท่ีก าหนด 
๒. เดินแถวเขา้ประจ าท่ีนัง่ในหอประชุมพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
๓. รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหอประชุม ฯ 

โดยยนืหนัตวัตามการเสด็จ ฯ แลว้ยนืรอ 
๔. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเขา้หอประชุม ฯ 

(บณัฑิตลุกข้ึนยนืตรง ถวายความเคารพ) ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการบูชา
พระรัตนตรัย 

๕. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จข้ึนท่ีประทับ 
บณัฑิตทั้งหมดถวายความเคารพพร้อมกนั แลว้ยนืรอจนพระองคท่์านประทบั
พระราชอาสน์แลว้ บณัฑิตถวายความเคารพอีกคร้ังหน่ึงและนัง่ลง 

๖. นายกสภามหาวทิยาลยัรามค าแหง กราบบงัคมทูล 
๗. อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง กราบบงัคมทูล 
๘. คณบดีกราบบงัคมทูลเบิกบณัฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 
๙. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานปริญญาบตัร 
๑๐. เม่ือการพระราชทานปริญญาบัตรส้ินสุดแล้ว ผู ้แทนบัณฑิตเดินไปยัง

ไมโครโฟน บณัฑิตทั้งหมดลุกข้ึนยนื แลว้ถวายความเคารพพร้อมกนั 
๑๑. ผูแ้ทนบณัฑิตกล่าวน าถวายค าสัตยป์ฏิญาณ บณัฑิตกล่าวตาม จบแลว้ถวาย

ความเคารพพร้อมกนั 
๑๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานพระราโชวาท 
๑๓. บณัฑิตรับพระราชทานพระราโชวาท จบแลว้ทุกคนถวายความเคารพพร้อมกนั 
๑๔. เม่ือมีเสียงดนตรีดงัน าข้ึน บณัฑิตทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดงั

พร้อมกนั จบแลว้ถวายความเคารพพร้อมกนั 
๑๕. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินกลบั 

บณัฑิตยืนรอส่งเสด็จ ฯ โดยยืนหันตวัตามการเสด็จ ฯ ถวายความเคารพเม่ือ
พระองค์ท่านเสด็จ ฯ ผ่าน ให้ยืนรอจนกว่าพระองค์ท่านเสด็จ ฯ ผ่าน และ
เพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง คณะกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มจึงจะจดัให้บณัฑิต
ออกจากหอประชุม ฯ เป็นแถวดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สรุป: ล าดบัขั้นตอนในวนัเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 



 

๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย (ถวายค านับ)  
หญงิ (ถวายความเคารพโดยถอนสายบัว) 

 
  

(ถวายค านับ) 
 
 

 

ภาพแสดงการถวายความเคารพ ด้านข้าง 
 

 



 

๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพล าดบัขั้นตอน การถอนสายบัว ด้านหน้า 
 

 

ภาพล าดบัขั้นตอน การถอนสายบัว ด้านข้าง 
 
 

 

 
 

 



 

๓๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยนืเท้าชิด ยกแขนขวาขึน้มา 
ให้ปลายนิว้อยู่ระดับสันปก 

ปริญญาบัตร 
 

จับกลางสันปก 
ปริญญาบัตร 

 

ภาพล าดบัขั้นตอน การถอนสายบัว เมือ่สวมครุยวทิยฐานะ 
 
 

 

ภาพล าดบัขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

 



 

๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดงภายหลงัเมื่อเสร็จส้ินการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

 

เมื่อรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแล้ว  
ม้วนมือ เข้าแนบอก 

 

จับกลางสันปกปริญญาบัตร 
แนบอก ถอยหลงัไป ๕ - ๖ ก้าว  

ถวายความเคารพ  
หมุนขวา เดินลงจากเวที 

 



 

๓๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแล้ว  
ม้วนมือ เข้าแนบอก 

 

จับกลางสันปกปริญญาบัตร 
แนบอก ถอยหลงัไป ๕ - ๖ ก้าว  

ถวายความเคารพ  
หมุนขวา เดินลงจากเวที 

 

ภาพแสดงการม้วนมือ เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

 



 

๓๙ 

 

 
ครุยวทิยฐานะทุกระดบัปริญญามีใหเ้ช่าท่ีส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การจองและการเช่าเส้ือครุยท่ีส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง เปิดให้จอง

ไดต้ั้งแต่บดัน้ี ท่ีอาคารส านกัพิมพช์ั้นล่าง  
ข้อควรระวัง คือ ต้องเป็นครุยวิทยฐานะตามคณะ หรือปริญญาของตนเอง

เท่านั้น และจะต้องมเีข็มพ่อขุน ฯ ตดิทีเ่ส้ือครุยวทิยฐานะทุกชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักพมิพ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง หัวหมาก 
ทีต่ั้ง อาคารส านักพมิพ์ ช้ันล่าง (ตกึสีส้ม) ตดิสนามกฬีาหัวหมาก (กกท.) 

เปิดบริการทุกวนั เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.  
โทร ๐๒ – ๓๑๐ ๘๗๖๒, (มอืถือ) ๐๘๙ - ๕๒๑ ๗๘๙๒ 

บริการการเช่าครุยวทิยฐานะ 
 

มหาวทิยาลัยจะเปิดบริการให้เช่าเส้ือครุย มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
ณ ส านักพมิพ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

“ราคาประหยดั” 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ครุย ซ้ือ (ครุยระดบั ป.ตรี-โท) ๒,๕๐๐ บาท  (พร้อมเขม็และถงุครุย) 
  ซ้ือ (ครุยระดบั ป.เอก) ๓,๕๐๐  บาท (พร้อมเขม็และถงุครุย) 
  เช่าตดั ๑,๑๐๐ บาท ประกนั ๑,๒๐๐ บาท 
  เช่า ๗๐๐  บาท ประกนั     ๘๐๐ บาท 

 สูท ซ้ือตวัละ ๑,๘๐๐ บาท  (พร้อมไมสู้ทและถุงคลุม) 
  ซ้ือทั้งชุด ๒,๕๐๐ บาท  (พร้อมไมสู้ทและถุงคลุม) 
  เช่าตดั  ๑,๐๐๐ บาท ประกนั     ๘๐๐ บาท 
  เช่า ๕๐๐  บาท ประกนั     ๕๐๐ บาท 

 ชุดขาว ซ้ือ ๒,๕๐๐ บาท  (พร้อมไมสู้ทและถุงคลุม) 
  เช่าตดั ๑,๒๐๐ บาท ประกนั ๑,๓๐๐ บาท 
  เช่า ๗๐๐  บาท ประกนั ๑,๓๐๐ บาท 

เนคไทลายชะลอมส าหรับบณัฑิตชาย จ าหน่ายราคาเสน้ละ ๑๖๐ บาท 

 



 

๔๐ 

 
 

แจ้งสถานที่จอดรถ  
ในวนัพธีิพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที ่๔๔ 

ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ (รุ่นท่ี ๔๔) ในระหว่าง
วนัท่ี ๑๘ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วนั มหาวิทยาลยั
ไม่อนุญาตให้รถยนต์ของบัณฑิตและญาติบัณฑิต
เข้าในพืน้ที่มหาวิทยาลัย แต่ให้น ารถยนต์ไปจอดได้ท่ี 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี (สาขา
หัวหมาก)  ห้ า งสรรพสินค้า เดอะมอลล์  ๓  (สาขา
รามค าแหง) หากไม่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลยัขอความ
ร่วมมือให้ใช้บริการรถประจ าทางและรถรับจ้างจะสะดวก
ทีสุ่ด 

 หมายเหตุ วนัฝึกซอ้มใหญ่ ระหวา่งวนัท่ี ๑๑ – ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ใหน้ ารถยนตไ์ปจอดไดท่ี้ห้างสรรพสินคา้
บิ๊กซี (สาขาหัวหมาก) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ๓ 
(สาขารามค าแหง) ตามเวลาท่ีห้างเปิด และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
 

ฝ่ายตกแต่งสถานทีแ่ละการจราจร 
 



 

๔๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ 
คณะนิตศิาสตร์  โทร: ๐๒-๓๑๐๘๑๗๐, ๐๒-๓๑๐๘๑๗๕ 
คณะบริหารธุรกจิ โทร: ๐๒-๓๑๐๘๒๒๖ – ๗ ต่อ ๒๑๑๐, 

๒๑๑๑ 
คณะมนุษยศาสตร์ โทร: ๐๒-๓๑๘๐๐๕๕ ต่อ ๑๐๕๕  

๐๒-๓๑๐๘๒๖๙, ๐๘๙-๒๐๕-๗๗๒๖ 
คณะศึกษาศาสตร์ โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๓๑๒, ๐๒-๓๑๐๘๓๑๕  
คณะวทิยาศาสตร์ โทร:  ๐๒-๓๑๙๒๑๙๙, ๐๒-๓๑๐๘๔๑๐-๑ 
คณะรัฐศาสตร์ โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๔๘๓ - ๙ ต่อ ๒๔ 
คณะเศรษฐศาสตร์ โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๕๒๘, ๐๒-๓๑๐๘๕๓๔ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๕๗๗ - ๘ ต่อ ๒๓๓ 
คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๕๔๗, ๐๒-๓๑๐๘๙๓๓ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๒๙๖ 
คณะส่ือสารมวลชน โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๙๘๐ 
คณะทศันมาตรศาสตร์ โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๙๐๖ - ๘ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โทร:  ๐๒ -๓๑๐๘๙๒๘, 
  ๐๕๕-๖๑๕๕๕๑ - ๓ 
บัณฑิตวทิยาลยั โทร:  ๐๒-๓๑๐๘๕๖๑, ๐๒-๓๑๐๘๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 




