
วันแรก (คาบเชา้)
วันพิธี วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รอบ วันรับจริง
รายงานตวั 04.30 - 05.30 น.

คณะ จ านวน แถว KLB
เชา้ ปริญญาเอก (15 ราย)

ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (เศรษฐศาสตร)์ จ านวน 1 ราย ป.เอก 15 1 201
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (ทางสงัคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ  (จ านวน 3 ราย) ป.โท 1,065  1 - 27 201
ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีัณฑิต (จ านวน 11 ราย) ศศ. 180  1 - 5 301

บธ.
ปริญญาโท (1,245 ราย)

คณะเศรษฐศาสตร์ (จ านวน 4 ราย)
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (จ านวน 4 ราย)
คณะบริหารธุรกิจ (จ านวน 1,241 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จ านวน 1,241 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ (22), CEOs (31), Logistic (164), FIN (70), MMM (7)
Innovation (3), EX-Mba (30), การจัดการอตุสาหกรรม (202), One Day (39),  
Saturday (184), Sunday (119), Smart+SMT+IT-Smart (99), ผู้ประกอบการ (4),
ทวิปริญญาโท (267)

ปริญญาตรี (1,531 ราย)
คณะเศรษฐศาสตร์ (จ านวน 31 ราย) ศศ. 31 1 401
ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (จ านวน 31 ราย) ธก. 2 3 401
คณะธุรกิจบริการ (จ านวน 2 ราย) บธ. 920  5 - 27 401
ปริญญาบริหารธุรกจิบณัฑิต (จ านวน 2 ราย) 578  1 - 15 501
คณะบริหารธุรกิจ (จ านวน 1,498 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกจิบณัฑิต (จ านวน 1,498 ราย)
(รวมสถาบนัการศึกษานานาชาติ 10 ราย)

รวม 2,791 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตวั 04.30 - 05.30 น.



วันแรก (คาบบ่าย)
วันพิธี วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รอบ วันรับจริง
รายงานตวั 08.00 - 09.00 น.

คณะ จ านวน แถว KLB
บ่าย ปริญญากิตตมิศักดิ์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญาโท (1,321 ราย)
คณะมนุษยศาสตร์ (จ านวน 9 ราย) ป.โท 1,080  1 - 27 201
แยกตามโครงการหลักสูตร มษ. 241  1 - 7 301
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ไทยศึกษา) 4 ราย บธ.
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาเยอรมนัฯ) 4 ราย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การแปล) 1 ราย
คณะบริหารธุรกิจ (จ านวน 1,312 ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (1,312 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
ML+MLW+Twin (227), VL+VLT+Professional Leaders (609),
Advanced ส่วนกลาง (7), บางนา (1), นนทบรีุ (1), อทุัยธาน ี(39), ลพบรีุ (31), 
พังงา (70), นครศรีฯ (60), ปราจีนบรีุ (3), อ านาจเจริญ (39), นครราชสีมา (48),
สุโขทัย (42), เชียงใหม ่(41), สงขลา (92), นครสวรรค์ (1), ขอนแกน่ (1)

ปริญญาตรี  (1,014 ราย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (จ านวน 23 ราย) ศป. 23 15 301
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.) จ านวน 23 ราย สธ. 57  17 - 18 301
คณะสาธารณสขุศาสตร์ (จ านวน 57 ราย) ทศ. 63  20 - 21 301
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สธ.) จ านวน 57 ราย) มษ. 871  1 - 22 401
คณะทัศนมาตรศาสตร์ (จ านวน 63 ราย)
ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบณัฑิต (ทศ) จ านวน 63 ราย
คณะมนุษยศาสตร์ (จ านวน 871 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (มษ.) จ านวน 871 ราย
(รวมสถาบนัการศึกษานานาชาติ 45  ราย)

รวม 2,335  ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตวั 08.00 - 09.00 น.



วันที่สอง (คาบเชา้)
วันพิธี วันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รอบ วันรับจริง
รายงานตวั 04.30 - 05.30 น.

คณะ จ านวน แถว KLB
เชา้ ปริญญาเอก (16 ราย) ป.เอก 16 1 201

ปริญญานิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต (จ านวน 9 ราย) ป.โท 597  1 - 16 201
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์ จ านวน 7 ราย นต.

พม.
ปริญญาโท (597 ราย) สม.

คณะนิตศิาสตร์ (จ านวน 552 ราย)
ปริญญานิตศิาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน 552 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร 
ส่วนกลาง (153), บางนา (131), สงขลา (95), ตรัง (36), ขอนแกน่ (65), 
เชียงใหม่ (66), สุโขทัย (2), พังงา (2), อ านาจเจริญ (2)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(จ านวน 44 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย)์ จ านวน 44 ราย
คณะสือ่สารมวลชน (จ านวน 1 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน) (1 ราย)

ปริญญาตรี (2,162 ราย)
คณะนิตศิาสตร์ (จ านวน 1,360 ราย) นต. 1,080  1 - 27 301
ปริญญานติิศาสตรบณัฑิต (นต.) จ านวน 1,360 ราย 280  1 - 7 401
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(จ านวน 95 ราย) พม. 95  9 - 11 401
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (พม.) จ านวน 95 ราย สม. 707  1 - 18 501
คณะสือ่สารมวลชน (จ านวน 707 ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (สม.) จ านวน 707 ราย
(รวมสถาบนัการศึกษานานาชาติ 8 ราย)

รวม 2,775 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตวั 04.30 - 05.30 น.



วันที่สอง (คาบบ่าย)
วันพิธี วันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รอบ วันรับจริง
รายงานตวั 08.00 - 09.00 น.

คณะ จ านวน แถว KLB
บ่าย ปริญญากิตตมิศักดิ์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญาเอก (3 ราย)
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ภาคภาษาอังกฤษ (จ านวน 1 ราย) ป.เอก 3 1 201
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (ทางสงัคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา (จ านวน 1 ราย) ป.โท 344  1 - 9 201
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (ทางสงัคมศาสตร)์ สงัคมวิทยา (จ านวน 1 ราย) ศษ.

ปริญญาโท (344 ราย)
คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน 344 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การประเมนิและการวิจัยการศึกษา) (9 ราย)  
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) (17 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 91 ราย
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศึกษา) (3 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) (113 ราย) 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยา) (3 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนภาษาไทย) (20 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การศึกษาเพื่อการพัฒนา) (2 ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) (86 ราย)

ปริญญาตรี (2,116 ราย)
คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน 1,036 ราย) ศษ. 1,036  1 - 26 401
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.) จ านวน 1,036 ราย นต. 1,080  1 - 27 501
คณะนิตศิาสตร์ (จ านวน 1,080 ราย)
ปริญญานติิศาสตรบณัฑิต (นต.) จ านวน 1,080 ราย

รวม 2,463 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตวั 08.00 - 09.00 น.



วันที่สาม (คาบเชา้)
วันพิธี วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รอบ วันรับจริง
รายงานตวั 04.30 - 05.30 น.

คณะ จ านวน แถว KLB
เชา้ ปริญญาเอก (12 ราย)

ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (รัฐศาสตร)์ จ านวน 1 ราย ป.เอก 12 1 201
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (ทางสงัคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์ (จ านวน 1 ราย) ป.โท 582  1 - 15 201
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (การเมอืง) จ านวน 10 ราย รศ.

ปริญญาโท (582 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จ านวน 582 ราย)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน 582 ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร 
ส่วนกลาง (41), การจัดการงานสาธารณะ (52), ผู้น าภาครัฐฯ (45), EX-Pol (48),
สหวิทยาการฯ (26), การบริหารรัฐกจิฯ (31), บางนา (30), นครศรีฯ (51), 
เชียงราย (49), สงขลา (52), สุโขทัย (51), พังงา (50), ศรีสะเกษ (1), 
นครราชสีมา (53), ตรัง (1), กาญจนบรีุ (1)

ปริญญาตรี (2,160 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จ านวน 2,160 ราย) รศ. 1,080  1 - 27 401
ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต (จ านวน 2,160 ราย) 1,080  1 - 27 501

รวม 2,754 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตวั 04.30 - 05.30 น.



วันที่สาม (คาบบ่าย)
วันพิธี วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รอบ วันรับจริง
รายงานตวั 08.00 - 09.00 น.

คณะ จ านวน แถว KLB
บ่าย ปริญญาเอก (11 ราย)

ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) จ านวน 1 ราย ป.เอก 11 1 201
ปริญญาปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)์ จ านวน 10 ราย ป.โท 178  1 - 5 201

วท.
ปริญญาโท (178 ราย) วศ.

คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน 8 ราย) รศ.
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (จ านวน 8 ราย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 21 ราย)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (จ านวน 21 ราย)
คณะรัฐศาสตร์ (จ านวน 149 ราย)
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (จ านวน 149 ราย)

ปริญญาตรี (2,552 ราย)
คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน 179 ราย) วท. 179  1 - 5 301
ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (จ านวน 179 ราย) วศ. 114   7 - 9 301
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 114 ราย) รศ. 680  11 - 27 301
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (จ านวน 114 ราย) 1,080  1 - 27 401
คณะรัฐศาสตร์ (จ านวน 2,259 ราย) 499  1 - 13 501
ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต (จ านวน 2,259 ราย)

รวม 2,741 ราย

วันซ้อมใหญ่
รายงานตวั 08.00 - 09.00 น.










