
ฝ่ายประสานงานบัณฑิตรุ่นท่ี 44 

ขอประชาสมัพนัธข์อ้ปฏบิตัสิ าหรบับณัฑติ มหาบณัฑติ ดษุฎบีณัฑติและญาตบิณัฑติในงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ าเร็จ

การศกึษาประจ าปีการศกึษา 2560 – 2561 (รุน่ที ่44) ดงันี ้.- 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง ก าหนดวนัฝึกซอ้ม(วนัที ่11-14 มนีาคม 2562)  และวนัพธิฯี(วนัที ่18–21 มนีาคม 2562)               รวม 

4 วนั ณ อาคาร KLB ชัน้ 2,3,4,5 และอาคารหอประชุมพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชดงันี ้
    วนัฝึกซอ้ม
วนัพธิฯี 

 รอบเชา้ 
 รายงานตวัเวลา 04.30 – 05.30 น. 

รอบบา่ย 
     รายงานตวัเวลา 08.00 – 09.00 น. 

11. ม.ีค. 62 
18. ม.ีค. 62 

ป. เอก คณะนติศิาสตร1์1/นานาชาต1ิ12 
ป. โท คณะนติศิาสตร ์7681699 
คณะบรหิารธุรกจิ(จันทบรุ/ีสมทุรสาคร/ภเูก็ต/ความเป็นเลศิ/ 
Advance บางนา/ระยอง/ชลบรุ/ีนนทบรุ/ีนครสวรรค/์ชมุพร/อยธุยา/ 

ผูป้ระกอบการยคุใหม/่FIN) 931 

ป. ตร ีคณะนติศิาสตร ์1000 (รวม  2711) 

กติตมิศกัดิ ์ป.เอก /ป.โท /ป.ตร ี
ป. โท คณะบรหิารธุรกจิ(อตุฯบางนา/Oneday/ 1567 
นครศรฯี/ปราจนีฯ/อทุยั/อ านาจฯ/นครพนม/แพร/่นครราชสมีา/สโุขทยั/
ขอนแกน่/ศรสีะเกษ/ตรัง/ลพบรุ/ีหนองบวัฯ/เพชรบรูณ์/บรุรีัมย/์เชยีงราย/
กาญฯ/สรุนิทร/์อดุร/พงังา/เชยีงใหม/่สงขลา) 

ป. ตร ีคณะนติศิาสตร ์1086                (รวม  2653) 

12. ม.ีค. 62 
19. ม.ีค. 62 

ป. เอก คณะบรหิารธุรกจิ  24 
ป. โทคณะสือ่สารมวลชน8,/เทคโนโลยฯี 102176 
คณะบรหิารธุรกจิ (ป2/ML+MLW+Twin/VL+VLT+PL/ 

Smart+SmartTwilight+IT-Smart/MMM/Saturday/Sunday) 2158 
ป. ตร ีคณะสือ่สารมวลชน /นานาชาต5ิ59(รวม  2759) 

ป. โท คณะบรหิารธุรกจิ(สว่นกลาง/นวตักรรม/Y-

Mba/932CEOs+CMOs/E-Mba/Logistic/ทว/ินานาชาต/ิกฎหมาย
ธรุกจิ) 

ป. ตร ีคณะบรหิารธุรกจิ /นานาชาต ิ                   1822 
                                                               (รวม  2754) 
 

13. ม.ีค. 62 
20. ม.ีค. 62 

ป. เอกคณะรฐัศาสตร ์42 /คณะวทิยาศาสตร ์1                 43 
ป.โท คณะวทิยาศาสตร1์34 / คณะรฐัศาสตร ์(สว่นกลาง/332 
งานสาธารณะ/สระบรุ/ีบางนา/รอ้ยเอ็ด/สรุาษฎร/์นครสวรรค)์ 298 
ป. ตร ีคณะวทิยาศาสตร1์19/คณะรฐัศาสตร2์269 (รวม 2763) 

ป. โท คณะเศรษฐศาสตร ์82/คณะรฐัศาสตร2์62 
(สหวทิยาการฯ/ตาก/ล าปาง/กระบี/่สงขลา)180 

ป. ตร ีคณะเศรษฐศาสตร9์4/                          2363 
คณะรฐัศาสตร2์269                   (รวม 2625) 

14. ม.ีค. 62   
21. ม.ีค. 62 

ป. เอก คณะวศิวกรรมศาสตร1์/คณะเศรษฐศาสตร1์,  42 
คณะศกึษาศาสตร ์7/คณพฒันาทรพัยากรมนษุย1์9/ 
รฐัประศาสนศาสตร1์4 
ป. โท คณะวศิวกรรมศาสตร2์6/คณะพฒันาทรพัฯ67/1414 
คณะศกึษาศาสตร ์555/คณะรฐัศาตร(์นครศรฯี/ปราจนี/อทุยั/ 
อ านาจ/นครพนม/แพร/่นครราชสมีา/สโุขทยั/ขอนแกน่/ศรสีะเกษ/ตรัง/ลพบรุ/ี 
หนองบวั/ เพชรบรูณ์/บรุรีัมย/์เชยีงราย/กาญฯ/สรุนิทร/์อดุรฯ/พงังา/เชยีงใหม/่
สงขลา)  766 

ป. ตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร1์69/คณะพฒันาทรพัฯ82/1130 
คณะศกึษาศาสตร ์879                        (รวม 2586) 

ป. โท คณะมนษุยศาสตร5์3/                              901 
คณะสาธารณสขุฯ 120/ 
 รฐัประศาสนศาสตร ์728 
ป. ตร ีคณะศลิปกรรมศาสตร2์3/    1367 
คณะทศันมาตรศาสตร2์4/ 
คณะสาธารณสขุศาสตร1์94/ 
คณะมนษุยศาสตร(์นานาชาต)ิ1126 
(รวม 2268) 

การแตง่กาย 
ชาย  ชุดสากลสดี า,น า้เงนิหรอืกรมทา่ไมม่ลีวดลาย เสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวผูกเนคไทลายชะลอม มร. รองเทา้หนงัสดี าธรรมดาหุม้

สน้ไมม่ลีวดลาย (หา้มปลายแหลม)  ถงุเทา้สดี า  
หญงิ  ชุดนกัศกึษาตดิกระดมุพอ่ขนุฯทีค่อ รองเทา้หนงัสดี าธรรมดาหุม้สน้ไมม่ลีวดลาย (หา้มสน้แหลม)ถงุนอ่งเต็มตวัสเีนือ้เรยีบ     

ขา้ราชการ  ชุดปกตขิาว  ทหาร-ต ารวจคาดกระบีถ่อืถงุมอื     
ทรงผม  ทรงสภุาพไมท่ าสผีม ไมท่ าทรงผมเปิดใหเ้ห็นหนงัศรีษะและหา้มใชเ้ครือ่งประดบัใดๆหรอืดอกไมต้ดิบนศรีษะและบนเสือ้

ครุย บณัฑติหญงิมุสลมิใหใ้ชผ้า้โพกศรีษะสดี าเล็บมอืตดัส ัน้(หา้มทาเล็บ) 

ขอ้หา้ม!! 
1. น ารถยนตเ์ขา้มหาวทิยาลยัฯ  ในวนัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร (สถานทีจ่อดกกท./บิก๊ซหีนา้ราม/เดอะมอลล์) 

2. น าดอกไมแ้ละของทีร่ะลกึเขา้มหาวทิยาลยัฯในวนัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรเพือ่แสดงความยนิดกีบับณัฑติ  
3. น าพาส ิง่ของตา่งๆ ตดิตวัเขา้หอ้งในวนัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรดงันี.้-  

- เครือ่งมอืสือ่สารทกุชนดิ -  พวงกญุแจทกุชนดิ  เชน่ กญุแจบา้น  กญุแจรถยนต ์ฯลฯ                                                               

- ลกูอม  หมากฝร ัง่  ยาอม  ยาดม  ยาหมอ่ง-  ปากกา  บุหรี ่ ไฟแช็ก  เศษสตางค์  
-  เครือ่งประดบัทกุชนดิ  เชน่ ก าไล แหวน ตา่งห ูสรอ้ยคอ ฯลฯ -  เครือ่งส าอางทกุชนดิ  เชน่  แป้งพฟั  

ลปิสตกิ  ฯลฯ   
*ตดิตวัไดเ้ฉพาะบตัรประจ าตวัประชาชนกบัเงนิแบงคเ์ทา่น ัน้* 

ถา้ตรวจพบ มหาวทิยาลยัฯจะยดึไวแ้ละจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายใดๆ ท ัง้ส ิน้  

บรกิาร 

1.หนว่ยปฐมพยาบาล วนัฝึกซอ้มและวนัพธิ ีณ อาคารหอประชุมพอ่รามค าแหงมหาราช(หอ้งศกัดิแ์ละช ัน้2)อาคาร  
กงไกรลาศ (KLB)  หอ้งอา่นหนงัสอืศรอีกัษร                                                   

2.ทีพ่กัผูป้กครองส าหรบัรอบณัฑติ ณ อาคารเวยีงผา  หอ้งปรบัอากาศพรอ้มโทรทศันว์งจรปิดถา่ยทอดสดงานพธิฯี  
3.โรงอาหาร บรเิวณภายในมหาวทิยาลยัฯ หลงัคณะรฐัศาสตร์:อาคาร NMB ชัน้ 1,2อาคารสวรรคโลกช ัน้ 1,2  

4.หอ้งน า้รวม  ดา้นหนา้สนามเทนนสิ, มุมสระน า้บรเิวณลานพอ่ขนุฯ, ดา้นขา้งตกึ KLB และภายในโรงอาหารNMB ช ัน้ 1   
5.ภาพถา่ยในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรบรกิารรบัจองต ัง้แตว่นัที ่11–21 มนีาคม 2562 ณ หอ้งอา่นหนงัสอืศรอีกัษร 

 



6.เส ือ้ครุย ณ อาคารส านกัพมิพช์ ัน้ลา่ง (ตกึสสีม้) ต ัง้แตเ่วลา 09.30-17.30น. เปิดบรกิารทกุวนั0-2310-8762และ 089-

521-7892, 080-4222250  ดงัรายการตอ่ไปนี.้- 

ครยุ ซือ้ 
เชา่ตดั 
เชา่ 

 2,500.- 
1,100.- 
700.- 

(พรอ้มเข็มขดั+ถงุครยุ) 
ประกนั                         1,200.- 
ประกนั                            800.- 

สทู ซือ้ ตวัละ  
ซือ้ ท ัง้ชุด 
เชา่ตดั 
เชา่ 

1,800.- 
2,500.- 
 1,000.- 
500.- 

(พรอ้มไมส้ทู+ถงุคลมุ) 
(พรอ้มไมส้ทู+ถงุคลมุ) 
ประกนั                            800.- 
ประกนั                            500.-                 

ชุดขาว ซือ้ 
เชา่ตดั 
เชา่ 

2,500.- 
1,200.- 
 700.- 

(พรอ้มไมส้ทู+ถงุคลมุ) 
ประกนั                         1,300.- 
ประกนั                         1,300.- 

เนคไทลายชะลอมเสน้ละ 160.-  

7.โรงแรมทีพ่กับรเิวณใกลเ้คยีงมหาวทิยาลยัฯในราคาพเิศษชว่งงานพระราชทานปรญิญาบตัร  ดงันี.้- 
โรงแรมไดนาสตี8้ ถ.รามค าแหง ซ.35 ตรงขา้ม ม.รามค าแหง หวัหมาก กรุงเทพฯ 10240หอ้งพกัซูพเีรยีราคา 1,200 บาท/คนื
หอ้งพกัดลีกัซร์าคา 1,400 บาท/คนืเตยีงเสรมิ ราคา 500บาท/คนืรวมอาหารเชา้ตดิตอ่0-2310-2000 ,0-2319-0178-89  

Fax. 0-2318-6535  หรอืคณุนยันา  บวัสอน  08-9924-5748  โรงแรม THE SEASONS BANGKOKหวัหมาก ถนน

รามค าแหง 15  ขา้งTHE MALL 3                                                          หอ้ง Standard ราคา999บาท/คนื รวมอาหารเชา้ 
ราคา799บาท/คนื ไมร่วมอาหารเชา้ ตดิตอ่0-2308-7888 ตอ่ 7111Fax. 0-2308-7899  E–mail 

:salescorpo2@theseasons-hotels.comโรงแรมแอนดา803 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  หอ้งพกัซู
พเีรยีเดีย่ว/คู ่  ราคา1,000บาท/คนืรวมอาหารเชา้ราคา900บาท/คนื ไมร่วมอาหารเชา้ ตดิตอ่ 0-2374-8400-1  หรอืคณุจริตัน์

ฌา  เหมบุรุษ  08-1843-6892  www.andahotel.comโรงแรม JL BANGKOK5ถนนรามค าแหง ซ.23 หวัหมาก บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240หอ้งพกัเดีย่ว/คู่  Superior ราคา1,100 บาท/คนืหอ้ง Suite ราคา1,700 บาท/คนื   รวมอาหารเชา้ตดิตอ่  คณุ
ดนยั  เอือ้วทิยา   0-2369-2407-9, www.jlbangkok.com E-mail : reservation.jlbangkok@gmail.comโรงแรม The 

PATRA27ถนนพระราม 9 ซอย 31  หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240หอ้งพกัStandardราคา 900 บาท/คนื  หอ้งพกัDeluxe  
ราคา 1,200 บาท/คนื เตยีงเสรมิ ราคา 500 บาท/คนืพรอ้มอาหารเชา้ตดิตอ่ฝ่ายขายคณุปุณฑรกิ  เรอืงประเสรฐิ09-8284-

7628,หรอื www.thepatra.comโรงแรม The PANTIP HOTLE3191 ถนนลาดพรา้ว (ขา้งตลาดบางกะปิ) คลองจ ัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

หอ้งสพุเีรยีราคา 1,200 บาท/คนืหอ้งดลีกัซร์าคา 1,500 บาท/คนืเตยีงเสรมิ ราคา 800บาท/คนื   รวมอาหารเชา้ตดิตอ่คณุธญัย
รตัน ์ เบญจธรีพงศ์0-2184-4899 Fax. 0-2184-4898หรอื www.thepantiphotels.comโรงแรม HIP-Bangkok111/1 ซ.

เนยีมอุทศิ ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400หอ้งพกัเดีย่ว/คู ่ราคา 1,200 บาท/คนื  รวมอาหารเชา้ตดิตอ่ 0-2276-
5777 Fax. 0-2276-5011 หรอืคณุสริริาช บุญธรรม  08-9130-8397www.hip-bangkok.com   E-mail : rsvn@hip-

bangkok.com 

โรงแรมอญัชาลนีา่ แกรนด4์53 ซ.ลาดพรา้ว 122 วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310หอ้งพกั Grandราคา 1,200 บาท/คนื  หอ้งพกั 
Wing Bราคา 1,200 บาท/คนื  หอ้ง Princess ราคา 700 บาท/คนื  ราคาไมร่วมภาษมีูลคา่เพิม่และอาหารเชา้ตดิตอ่ 0-2934-

0999 Fax. 0-2934-0155 
โรงแรมNine Forty One  74  ถ.พระราม 9 ซ.41 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250หอ้งSuperior ราคา 1,900 บาท/คนื  หอ้งDeluxe 

เดีย่ว/คู ่ราคา 2,200 บาท/คนื  ตดิตอ่0-2300-5622 Fax. 0-2300-5415 
โรงแรมแอททเีรยีสวที256 ซ.ลาดพรา้ว 122 แยก 18 วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310หอ้งStudioราคา 1,100 บาท/คนื หอ้งStudio

พรอ้มอาหารเชา้ 2 ทา่น ราคา 1,300 บาท/คนื  ตดิตอ่คณุวนิติย ์ ฉมิสอาด08-1918-0100  หรอื  0-2542-2659Fax. 0-

2539-6344 
สนิสริ ิลาดพรา้ว 130หอ้งStandard ราคา 650.-บาท/คนื หอ้งDeluxeราคา 750.-บาท/คนืสนิสริ ิลาดพรา้ว 98/1หอ้งSuperior

ราคา 670.-บาท/คนื หอ้ง Deluxe ราคา 760.-บาท/คนื สนิสริ ิลาดพรา้ว 83หอ้งStandardราคา 670.-บาท/คนื หอ้ง Deluxe 
ราคา 720.-บาท/คนืสนิสริ ินวมนิทร ์ 96หอ้งStandardราคา 580 บาท/คนื หอ้ง Superior ราคา 730 บาท/คนื  
สนิสริ ิรสีอรท์ ปญัญารามอนิทราหอ้งStandard ราคา 1,000 บาท/คนื หอ้งDeluxe ราคา 1,100.-บาท/คนื รวมอาหารเชา้    
ตดิตอ่ คณุชนิกฤต  นนทารกัษ ์(จ ัม๊พ)์ ฝ่ายขายและการตลาด 08-0265-8456 E-mail : SMKG@Synsiri.com 

โรงแรมทาวน ์อนิ ทาวน3์00/1 ถ.ศรวีรา (เลยีบทางดว่นรามอนิทรา) วงัทองหลางหอ้งซูเปอรด์ลีกีซร์าคา 1,400 บาท/คนืหอ้งดี
ลกัซร์าคา 1,200 บาท/คนื  เตยีงเสรมิ ราคา 600 บาท/คนื   ไมร่วมอาหารเชา้ ตดิตอ่0-2559-2222, 0-2559-2233   Fax. 

0-2559-2202   หรอื E-mail :front.townintown@gmail.com 

 
 

 

ศนูยป์ระสานงานบณัฑติรุน่ที ่44 
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