วันแรก (คาบเช้า)
วันพิธี
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
รอบ

เช้า

วันรับจริง
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.
ปริญญาเอก (35 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) รัฐศาสตร์ (จานวน 3 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) จานวน 32 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.
คณะ จานวน แถว
KLB
ป.เอก
ป.โท
รศ.

35
302

1
1-9

201
201

รศ.

1,080

1 - 27

401

ปริญญาโท (302 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จานวน 302 ราย)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน 302 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
ส่วนกลางภาคพิเศษ (41), โครงการ EX-Pol (54) , การจัดการงานสาธารณะ (49),
ผูน้ าภาครัฐและเอกชน (46), การบริหารรัฐกิจฯ (24), รศ.บางนา (34)
สหวิทยาการเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ (54)

ปริญญาตรี (1,080 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จานวน 1,080 ราย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.) จานวน 1,080 ราย
รวม 1,417 ราย

วันแรก (คาบบ่าย)
วันพิธี
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
รอบ

วันรับจริง
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

บ่าย

ปริญญากิตติมศักดิ์ (7 ราย)
ปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จานวน 3 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จานวน 3 ราย)
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล (จานวน 1 ราย)
ปริญญาโท (377 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จานวน 377 ราย)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน 377 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
นครศรีฯ (2), ปราจีนบุรี (58), อุทัยธานี (44), เชียงใหม่ (52), สุโขทัย (1), ตรัง (51)
ศรีสะเกษ (49), บุรีรัมย์ (60), นครพนม (56), อานาจเจริญ (1), กาญจนบุรี (1),
อุดรธานี (1), สุรินทร์ (1)
ปริญญาตรี (1,080 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จานวน 1,080 ราย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.) จานวน 1,080 ราย
รวม 1,464 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.
คณะ จานวน แถว
KLB

ป.โท
รศ.

377

1 - 10

201

รศ.

1,080

1 - 27

401

วันที่สอง (คาบเช้า)
วันพิธี
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
รอบ

เช้า

วันรับจริง
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.
ปริญญาเอก (9 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จานวน 9 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.
คณะ จานวน แถว
KLB
ป.เอก
9
1
201
ป.โท
152
1 - 5 201
รปม.

ปริญญาโท (152 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จานวน 152 ราย)
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน 152 ราย)

ปริญญาตรี (1,930 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จานวน 1,930 ราย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.) จานวน 1,930 ราย
รวม 2,091 ราย

รศ.

1,120
810

1 - 28
1 - 21

401
501

วันที่สอง (คาบบ่าย)
วันพิธี
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
รอบ

บ่าย

วันรับจริง
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.
คณะ จานวน แถว
KLB

ปริญญากิตติมศักดิ์ (7 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม (1 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี (1 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (1 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสือ่ สารมวลชน (1 ราย)
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล (1 ราย)
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย (1 ราย)
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย (1 ราย)
ปริญญาโท (22 ราย)
คณะมนุษยศาสตร์ (จานวน 17 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) 11 ราย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมันฯ) 5 ราย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล) 1 ราย
คณะสือ่ สารมวลชน (จานวน 5 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน) (5 ราย)
ปริญญาตรี (1,494 ราย)
คณะมนุษยศาสตร์ (จานวน 829 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) จานวน 829 ราย
(รวมนานาชาติ 43 ราย)
คณะสือ่ สารมวลชน (จานวน 665 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สม.) จานวน 665 ราย
(รวมนานาชาติ 16 ราย)
รวม 1,523 ราย

ป.โท
มษ.
สม.

22

1

201

มษ.
สม.

829
665

1 - 21
1 - 17

401
501

วันที่สาม (คาบเช้า)
วันพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันรับจริง
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

รอบ

เช้า

ปริญญาเอก (19 ราย)
ปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน 8 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) บริหารธุรกิจ จานวน 1 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จานวน 2 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จานวน 1 ราย
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จานวน 7 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.
คณะ จานวน แถว
KLB
ป.เอก
ป.โท
นต.
บธ.

19
430

1
1 - 12

201
201

ศป.
นต.

21
1,000
696

1
4 - 28
1 - 18

401
401
501

ปริญญาโท (430 ราย)
คณะนิตศิ าสตร์ (จานวน 205 ราย)
ปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (จานวน 205 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
ส่วนกลาง (178), บางนา (15), สงขลา (1), บุรีรัมย์ (2), ปราจีนบุรี (1),
อุดรธานี (2), ลพบุรี (2), สุโขทัย (1), พังงา (1), อุทัยธานี (1), เชียงใหม่ (1)
คณะบริหารธุรกิจ (จานวน 225 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จานวน 225 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร

ภาคปกติ/ภาคพิเศษ (44), CEOs (28), FIN (5), Y-Mba (1),
การจัดการอุตสาหกรรม (2), One Day (145),

ปริญญาตรี (1,717 ราย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จานวน 21 ราย)
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.) จานวน 21 ราย
คณะนิตศิ าสตร์ (จานวน 1,696 ราย)
ปริญญานิตศิ าสตรบัณฑิต (นต.) จานวน 1,696 ราย
รวม 2,166 ราย

วันที่สาม (คาบบ่าย)
วันพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันรับจริง
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

รอบ

บ่าย

ปริญญาโท (719 ราย)
คณะบริหารธุรกิจ (จานวน 719 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (719 ราย)

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.
คณะ จานวน แถว
KLB
ป.โท
บธ.

719

1 - 18

201

ธบ.
บธ.

11
1,000
515

1
4 - 28
1 - 13

401
401
501

แยกตามโครงการหลักสูตร

ML+MLW+Twin (388), VL+VLT+Professional Leaders (331),
ปริญญาตรี (1,526 ราย)
คณะธุรกิจการบริการ (จานวน 11 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธบ.) จานวน 11 ราย
คณะบริหารธุรกิจ (จานวน 1,515 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.) จานวน 1,515 ราย
(รวมนานาชาติ 37 ราย)
รวม 2,245 ราย

วันที่สี่ (คาบเช้า)
วันพิธี
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
วันรับจริง
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

รอบ

เช้า

ปริญญาเอก (23 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) จานวน 23 ราย
ปริญญาโท (1,419 ราย)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (จานวน 51 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) จานวน 51 ราย
คณะบริหารธุรกิจ (จานวน 1,368 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (1,368 ราย)

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.
คณะ จานวน แถว
KLB
ป.เอก
ป.โท
พม.
บธ.

23
1,097
322

1
1 - 28
1-9

201
201
301

ทศ.
สธ.
พม.

30
54
98

1
4-5
8 - 10

401
401
401

แยกตามโครงการหลักสูตร

Logistics (226), Innovation (32), Smart+ IT-Smart (100), MMM (132),
Sat (125), Sun (97), ผูป้ ระกอบการ (42), ปริญญาที่ 2 (1), ทวิปริญญาโท (106),
Advanced (83), Advanced บางนา (47), บธ.เพื่อความเป็นเลิศ (61),
ชลบุรี (6), นครสวรรค์ (21), ระยอง (6), ชุมพร (3), นนทบุรี (31), จันทบุรี (1),
นครศรีฯ (12), ปราจีนบุรี (65), สุโขทัย (43), นครราชสีมา (4), ขอนแก่น (17),
เชียงใหม่ (51), สงขลา (6), สุรินทร์ (1), ตรัง (49)
ปริญญาตรี (182 ราย)
คณะทัศนมาตรศาสตร์ (จานวน 30 ราย)
ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.) จานวน 30 ราย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (จานวน 54 ราย)
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สธ.) จานวน 54 ราย
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (จานวน 98 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (พม.) จานวน 98 ราย
รวม 1,624 ราย

วันที่สี่ (คาบบ่าย)
วันพิธี
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
วันรับจริง
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

รอบ

บ่าย

ปริญญาเอก (11 ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เคมีประยุกต์) จานวน 2 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) จานวน 3 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) จานวน 1 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) สังคมวิทยา จานวน 1 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) การบริหารการศึกษา จานวน 2 ราย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) การวิจยั การศึกษา จานวน 2 ราย
ปริญญาโท (393 ราย)
คณะเศรษฐศาสตร์ (จานวน 4 ราย)
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน 4 ราย)
คณะวิทยาศาสตร์ (จานวน 10 ราย)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน 10 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) จานวน 1 ราย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) จานวน 2 ราย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จานวน 2 ราย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จานวน 2 ราย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศนิตวิ ิทยาศาสตร์) จานวน 3 ราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จานวน 26 ราย)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (จานวน 26 ราย)

คณะศึกษาศาสตร์ (จานวน 353 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประเมินและการวิจัยการศึกษา) (13 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา) (37 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู)้ 103 ราย
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) (5 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (110 ราย)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา) (15 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) (49 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อการพัฒนา) (3 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) (15 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) (3 ราย)

วันซ้อมใหญ่
รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.
คณะ จานวน แถว
KLB
ป.เอก
11
1
201
ป.โท
393 1 - 11 201
ศศ.
วท.
วศ.
ศษ.

ปริญญาตรี (1,213 ราย)
คณะเศรษฐศาสตร์ (จานวน 44 ราย)
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.) จานวน 44 ราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จานวน 98 ราย)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.) จานวน 98 ราย
คณะวิทยาศาสตร์ (จานวน 147 ราย)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.) จานวน 147 ราย
คณะศึกษาศาสตร์ (จานวน 924 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.) จานวน 924 ราย
รวม 1,617 ราย

ศศ.
วศ.
วท.
ศษ.

44
98
147
924

1-2
4-6
8 - 11
1 - 24

401
401
401
501

