
 
ตารางกำหนดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2564 (ภาคเช้า) 

 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 

ภาคเช้า 

วันเสารท์ี่ 22 มกราคม 2565 วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม 2565 ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ฝึกซ้อม ถ่ายภาพหมู่(ใส่ชุดครุย) รายงานตัว : เข้าพิธีฯ (ใส่ชุดครุย) 

เวลา สถานที่ : ม.รังสิต เวลา ตึกนันทนาการ เวลา สถานที ่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท ์

บัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาเอก ภาคเช้า )* 11.00-13.00 น. อาคารนันทนาการ 13.20-13.25 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3 นายสุรพล ท้วมเจริญ 0891158834 

บัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาโท ภาคเช้า )* 11.00-13.00 น.  อาคารนันทนาการ 13.00-13.20 น. อัฒจันทร์ M (กลาง)  06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3  นายสุรพล ท้วมเจริญ 0891158834 

แพทยศาสตร์   08.30-12.00 น.  ห้อง12-slop C ชั้น 5 ตึก12  13.20-13.30 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3  อ.วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน  0813350115 

ทันตแพทยศาสตร์ 08.00-11.00 น. ห้อง 502 ชั้น 5 ตึก 12/1 13.00-13.05 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3 อ.ทญ.จนัญญา เปลี่ยนรังษี 0949950545 

เภสัชศาสตร ์ 08.00-11.00 น. ห้อง 503 ชั้น 5 ตึก 4/1  13.40-13.50 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3 น.ส.วรรณพร อินต๊ะริด 0867604485 

พยาบาลศาสตร์  08.30-16.30 น. ห้อง 601/604 ชั้น 6 ตึก 6  14.30-14.40 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3 ร.อ.หญิงเบญจวรรณ คล้ายทับทิม  0853433958 

วิทยาศาสตร์  09.00-12.00 น.  ห้อง 602 ชั้น 6 ตึก 6 13.25-13.30 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก)  06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3  นางภวันตี มรคา   0818022763 

เทคนิคการแพทย ์ 08.30-11.00 น. ห้อง 603 ชั้น 6 ตึก 6 13.50-14.00 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 06.30 น. ตึก 6 ชั้น 3และชั้น6 ดร.อรนันท์ พรหมมาโน  0813352320 

รังสีเทคนิค 09.00-12.00 น. ห้อง 101 ชั้น 9 ตึก 10 14.05-14.10 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 6 ชั้น 6 /ตึก 3 ชั้น 1 อ.สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา  0615536141 

การบิน   10.00-12.00 น. ห้องโถง ชั้น 14 ตึก11 13.45-13.50 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 3 ชั้น 1  น.ส.ศศิมา สุจิตราภรณ์  0985392562 

การท่องเที่ยวและการบริการ 11.00-13.00 น. ห้อง 301 ชั้น 3 ตึก 1 14.00-14.15 น. อัฒจันทร์ L (ใหญ่) 06.30 น. ตึก 3 ชั้น 1  ชั้น 2  อ.สิริวุฒิ รัศมีฉาย  0982919562 

การแพทย์แผนตะวันออก 08.00-11.00 น. ห้อง 803 ชั้น 8  ตึก 4/2  13.35-13.40 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 3 ชั้น 2 ชั้น 4 อ.ละลิตา  จุลศิริ  0850922288 

รัฐศาสตร์ 09.30-12.00 น. ห้อง 101(B) ชั้น1 ตึก 3  14.40-14.50 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 06.30 น. ตึก 3 ชั้น 4 น.ส.จรัสศรี  สุกราสัย  0628490006 

การทูตและการต่างประเทศ 08.30-12.00 น. ห้อง 1201 ชั้น 12 ตึก 11 14.15-14.20 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 3 ชั้น 4 น.ส.พัทธ์ธีรตา นภัธรศักดิ์เมธี  0994499921 

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 09.30-12.00 น. ห้อง 101(B) ชั้น1 ตึก 3  14.20-14.25 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 3 ชั้น 4 น.ส.สวิตตา วงศ์ภาคำ  0902365592 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 09.00-12.00 น. ห้อง 301  ชั้น 3 ตึก 4 13.40-13.45 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 06.30 น. ตึก 3 ชั้น 4 นายปกิต  พงษ์ธร  0892248168 

       
       โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เช่น สถานทีฝ่ึกซ้อม ในวันฝึกซ้อม กับสถานที่รายงานตัวในวันพิธีประสาทปริญญา ซึ่งสถานที่ไม่เหมือนกัน 

 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตดูกำหนดการประกอบ ซึ่งระบุชื่อคณะและสาขาวิชา ที่เข้าพิธีฯภาคเช้า 

 ผู้เข้ารับปริญญาจะได้รับ QR CODE ประจำตัว จากระบบ “การรายงานตัวบัณฑิต”  https://graduation.rsu.ac.th/ เพ่ือใชส้แกนรายงานตัว 
     ในวันพิธีประสาทปริญญา(วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565) ซึ่งจะมีข้อมูลของบัณฑิตครบถ้วน เช่น การฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ระบุเวลาและ 
     สถานที่  ในส่วนของการรับปริญญาวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 จะระบุข้อมูลในการรายงานตัวและชื่ออาจารย์คุมแถวของบัณฑิต 

 ผู้เข้ารับปริญญา ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ซึ่งตรวจภายใน 24 ชม. 
    จากคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยแสดงหลักฐานดังกล่าวจากระบบหมอพร้อม ในวันฝึกซ้อม (วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565) 
  
 
 
 



 
 

ตารางกำหนดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2564 (ภาคบ่าย) 
 

 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 

ภาคบ่าย 

วันเสารท์ี่ 22 ธนัวาคม 2563 วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ฝึกซ้อม ถ่ายภาพหมู่(ใส่ชุดครุย) รายงานตัว : เข้าพิธีฯ (ใส่ชุดครุย) 

เวลา สถานที่ : ม.รังสิต เวลา ตึกนันทนาการ เวลา สถานที ่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท ์

บัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาเอก ภาคบ่าย ) * 11.00-13.00 น. อาคารนันทนาการ 13.20-13.25 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นายสุรพล ท้วมเจริญ 0891158834 

บัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาโท ภาคบ่าย ) * 11.00-13.00 น. อาคารนันทนาการ 13.00-13.20 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นายสุรพล ท้วมเจริญ 0891158834 

กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 08.00-11.00 น. ห้อง 513 ชั้น 5 ตึก 4  13.10-13.15 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 อ.สาคร  บุญลา 0897691819 

ทัศนมาตรศาสตร ์ 09.00-12.00 น. ห้อง 202 ชั้น 2 ตึก 12/1 13.15-13.20 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 อ.พจมาลย์   ไชยศิริ 0822068011 

นิติศาสตร์  08.30-11.00 น. ห้อง 508 ชั้น 5 ตึก 3 13.50-13.55 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 น.ส.จุติมา ศิริจารุธร 0989151561 

เศรษฐศาสตร์  09.00-11.00 น. ห้อง 308 ชั้น 3 ตึก 2  13.55-14.00 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย 0818128196 

นวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร 09.00-12.00 น. ห้อง 132 ชั้น 1 ตึก 5 13.05-13.10 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นางสายฝน ทำคล่อง 0813109362 

การออกแบบ  11.00-13.00 น. ห้อง 200 ชั้น 2 ตึก 6 14.15-14.30 น. อัฒจันทร์ L (ใหญ่) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 ชั้น 6 นายลอย  บุญจันทร ์ 0851985285 

ดิจิทัลอาร์ต  08.00-11.00 น. ห้อง 200 ชั้น 2 ตึก 9(A)  14.20-14.30 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 11.00 น. ตึก 6 ชั้น 6/ตึก 3ชั้น 1 น.ส.สุธิสา รัตนจันทร์ 0846809565 

นานาชาติ 08.30-12.00 น. ห้อง 406 ชั้น 4 ตึก 11 14.10-14.15 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 3 ชั้น 1 น.ส.ณัฐวดี ชำนิปั้น 0970160167 

นานาชาติจีน  08.30-10.30 น. ห้อง 704  ชั้น 7 ตึก 11   13.30-13.35 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 11.00 น. ตึก 3 ชั้น 1 Mr.Haikun Ou 0959925737 

บริหารธุรกิจ  08.00-11.00 น. อาคารนันทนาการ 13.00-13.30 น. อัฒจันทร์ L (ใหญ่) 11.00 น. ตึก 3 ชั้น 1-5 อ.พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน ์ 0949892452 
 
 
 

           โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เช่น สถานทีฝ่ึกซ้อม ในวันฝึกซ้อม กับสถานที่รายงานตัวในวันพิธีประสาทปริญญา ซึ่งสถานที่ไม่เหมือนกัน 
 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตดูกำหนดการประกอบ ซึ่งระบุชื่อคณะและสาขาวิชา ที่เข้าพิธีฯภาคบ่าย 

 ผู้เข้ารับปริญญาจะได้รับ QR CODE ประจำตัว จากระบบ “การรายงานตัวบัณฑิต”  https://graduation.rsu.ac.th/ เพ่ือใชส้แกนรายงานตัว 
    ในวันพิธีประสาทปริญญา(วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565) ซึ่งจะมีข้อมูลของบัณฑิตครบถ้วน เช่น การฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ระบุเวลาและ 
    สถานที่  ในส่วนของการรับปริญญาวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 จะระบุข้อมูลในการรายงานตัวและชื่ออาจารย์คุมแถวของบัณฑิต 

 ผู้เข้ารับปริญญา ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ซึ่งตรวจภายใน 24 ชม. 
   จากคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยแสดงหลักฐานดังกล่าวจากระบบหมอพร้อม ในวันฝึกซ้อม (วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางกำหนดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2564 (ภาคเย็น) 
 

 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 

ภาคเย็น 

วันเสารท์ี่ 22 มกราคม 2565 วันอาทิตย์ 23 มกราคม  2565 ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ฝึกซ้อม ถ่ายภาพหมู่(ใส่ชุดครุย) รายงานตัว : เข้าพิธีฯ (ใส่ชุดครุย) 

เวลา สถานที่ : ม.รังสิต เวลา ตึกนันทนาการ เวลา สถานที ่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท ์

วิศวกรรมศาสตร์   09.00-12.00 น. ห้อง 101 ชั้น 1 ตึก 11 14.30-14.45 น. อัฒจันทร์ L (ใหญ่) 15.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 อ.จตุพล ศรีวิลาศ 0818243502 

ดนตรี  08.30-10.00 น. ห้อง 215 ชั้น 2 ตึก 17 14.00-14.05 น. อัฒจันทร์ S (เล็ก) 15.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 นางวงเดือน  สวามีชัย 0955712147 

นวัตกรรมสังคม 08.00-11.00 น. ห้อง 101(A) ชั้น1 ตึก 3  14.50-15.00 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 15.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 น.ส.วนิดา วงษาเวียง 0844679060 

นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี 08.30-11.00 น. ห้อง 200 ชั้น 2  ตึก 6   14.00-14.10 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 15.00 น. ตึก 6 ชั้น 3  อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ 0865781110 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 11.00-13.00 น. ห้อง 102L ชั้น 1 ตึก 19 14.10-14.20 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 15.00 น. ตึก 6 ชั้น 3  น.ส.ศิรินันทร์ จันทร์ทอง 0803089440 

ศิลปศาสตร ์ 08.00-11.00 น. ห้อง 301 ชั้น 3 ตึก 1 13.45-14.00 น. อัฒจันทร์ L (ใหญ่) 15.00 น. ตึก 6 ชั้น 3 ชั้น 6  
ตึก 3 ชั้น 1 

อ.นวรัตน์  ก๋งเม่ง 0816556343 

บัญช ี 08.00-11.00 น. ห้อง 100 ชั้น 1  ตึก 7  13.30-13.40 น. อัฒจันทร์ M (กลาง) 15.00 น. ตึก 3 ชั้น 1 อ.อำไพพรรณ วงษ์บำหรุ 0897521075 

นิเทศศาสตร์  08.00-12.00 น. ศาลาดนตรีสุริยเทพ 13.30-13.45 น. อัฒจันทร์ L (ใหญ่) 15.00 น. ตึก 3  
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4 

ดร.มัติกร  บุญคง 0896709833 

 
 

            โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เช่น สถานทีฝ่ึกซ้อม ในวันฝึกซ้อม กับสถานที่รายงานตัวในวันพิธีประสาทปริญญา ซึ่งสถานที่ไม่เหมือนกัน 

 ผู้เข้ารับปริญญาจะได้รับ QR CODE ประจำตัว จากระบบ “การรายงานตัวบัณฑิต”  https://graduation.rsu.ac.th/ เพ่ือใชส้แกนรายงานตัว 
     ในวันพิธีประสาทปริญญา(วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565) ซึ่งจะมีข้อมูลของบัณฑิตครบถ้วน เช่น การฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ระบุเวลาและ 
     สถานที่  ในส่วนของการรับปริญญาวันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 จะระบุข้อมูลในการรายงานตัวและชื่ออาจารย์คุมแถวของบัณฑิต 

 ผู้เข้ารับปริญญา ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ซึ่งตรวจภายใน 24 ชม. 
   จากคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยแสดงหลักฐานดังกล่าวจากระบบหมอพร้อม ในวันฝึกซ้อม (วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565) 
 
 


