
 

พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ผูส้ าเรจ็การศึกษา มสธ. 
   
           
              พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม
มกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2555  จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ในวนัท่ี 
17 , 18 , และ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2557   ณ  อาคาร
อเนกนิทศัน ์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
               
                
 

 
                             ในโอกาสน้ี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดทู้ลถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิแด่พระเจา้ 
วรวงศ์เธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ และ ทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ
พฒันาครอบครัวและสังคม  แด่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ ในพระกรณียกิจและพระ
อจัฉริยภาพของทั้งสองพระองค ์อีกทั้งยงัความเป็นสิริมงคลแก่มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
               
                         ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2555 ใน 12 สาขาวิชา มีจ านวน
ทั้งส้ิน 15,227 คน  ระดบัปริญญาตรี  เป็นรุ่นท่ี 31 จ านวน 14,237 คน  ระดบัปริญญาโท เป็นรุ่นท่ี 19 จ านวน 979 คน และระดบั
ปริญญาเอกเป็นรุ่นท่ี 4 จ านวน 11 คน  ตั้งแต่มหาวิทยาลยัเร่ิมเปิดด าเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบนั มีผูส้ าเร็จการศึกษารวมแลว้กวา่ 4 
แสนคน  



 
 

                     ถวายปริญญาแด่พระสงฆ์ 
 
               ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชประจ าปีการศึกษา 
2555  ระหวา่งวนัท่ี 17 – 19 มี.ค. 2557   โดยในวนัท่ี 19 มี.ค. 2557 
ซ่ึงเป็นวนัท่ีสามของงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร   มหาวิทยาลยั
ได้จัดพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ท่ีส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2555 มีพระสงฆ์จ านวน 46 รูปเข้าร่วมพิธีท่ีห้อง
พระปกเกลา้  อาคารอเนกนิทศัน์  ทั้งน้ีมี ศาสตราจารย ์ดร. คณิต  ณ 
นคร  นายกสภามหาวทิยาลยั เป็นผูถ้วาย       
 

 
  บัณฑติเกยีรตนิิยมประจ าปีการศึกษา 2555  
                                        
                             ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรนักศึกษา มสธ. ประจ าปีการศึกษา 2555 
ซ่ึงมหาวทิยาลยัจดังานพิธีข้ึนระหวา่งวนัท่ี 17 – 19 มี.ค. 2557  ณ  อาคารอเนกนิทศัน์    ก่อน
เร่ิมพิธีพระราชทานปริญญาบตัรในแต่ละภาคของแต่ละวนั   มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหมี้พิธีมอบ
เหรียญเกียรตินิยมแก่บณัฑิตท่ีไดรั้บผลคะแนนการศึกษาดีเยี่ยม  โดยปีการศึกษา 2555 น้ี  มี
บณัฑิตท่ีไดรั้บเกียรตินิยม จ านวน  24  คน  เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจ ำนวน  4  
คน ได้แก่ นำยอดศิร  รัตนโยธำ สำขำวชิำศิลปศำสตร์ , นายสุรเชษฐ ์ ชาญปราณีต  สาขาวิชา
วทิยาการจดัการ , นำยพชร  เนติวนิชเวช  สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร ,  นายสรวฒิุ  เกษมสุข  
สาขาวิชานิติศาสร์   และเกียรตินิยมอันดับสองจ ำนวน 20 คน ได้แก่ นำยบุญส่ง  ค ำเอี่ยมด ี 
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร , นายยทุธชยั  สีถนดั  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ , นำงสำวรจนำ  
อุดมทองก้อน   สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร  ,  นางสาวสมคิด  มุยาธร  สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ , นำยพรีะพล  พงศ์อร่ำม สำขำวชิำวทิยำกำรจดักำร , นายสมโภชน์  สุกุลา สาขาวิชา
วิทยาการจดัการ , นำงกนกวรรณ  มำลี  สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร , นางสาวนันทกร  คง
วฒันานนท์   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   ,  นำงสำวจุฑำทิพย์   ศิริวรธรรม  สำขำวิชำ
วิทยำกำรจัดกำร  ,  นายดนัย   มนตภ์าณีวงศ์   สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  ,  นำยกฤติกำ  
หงษ์โภคำพันธ์   สำขำวิชำนิติศำสตร์  , นายดุสิต  ปัญญสถิต   สาขาวิชานิติศาสตร์  ,  นำย
ธวชัชัย   บุตรศรีคุ้ย  สำขำวชิำนิติศำสตร์  ,  นางพีระยา สมชยัยานนท ์ สาขาวชิานิติศาสตร์ , 
นำยภูริ  สุเมธนภิส   สำขำวิชำนิติศำสตร์  ,  นายยศพงศ์  เด่ียวทิพยสุ์คนธ์  สาขาวิชา
นิติศาสตร์  ,  นำยรุจิสรรค์   เลียวพำนิช  สำขำวิชำนิติศำสตร์  ,  นายศรินทร์   สวา่งวรรณ์  
สาขาวชิานิติศาสตร์  ,  นำยอธิพล  ภู่วฒันกุล  สำขำวิชำนิติศำสตร์   และนายภุชงค ์ สุติวงศ ์  
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 



 
 

ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประดบัเข็มเชิดชูเกยีรต ิ บัณฑิตก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน รป.บ. รุ่นที่ 2 

 
                                           ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดังานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา มสธ.  ประจ าปีการศึกษา 
2555  ระหวา่งวนัท่ี 17 – 19 มี.ค. 2557  ซ่ึงในปีการศึกษา 2555 น้ี  มีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 15,227 คน   ในจ านวน
ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีคร้ังน้ี  ยงัมีบณัฑิตซ่ึงเป็นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ท่ีอยูใ่นโครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิซ่ึงเป็นความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชกบักระทรวงมหาดไทย ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  รป.บ. เป็นรุ่นท่ี 2  อีกจ านวน 209 คน  มาเขา้รับพระราชทานปริญญา
บตัรจ านวน  142 คน   มหาวิทยาลยัจึงไดร่้วมกบัสมาคมก านนัผูใ้หญ่บา้นแห่งประเทศไทยจดัพิธีประดบัเข็มเชิดชูเกียรติ รป.บ. รุ่นท่ี 
๒ ให้แก่บณัฑิตก านนั ผูใ้หญ่บา้น ทั้ง 142 คน โดยจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มี.ค. 2557  ซ่ึงเป็นช่วงการฝึกซ้อมใหญ่ ท่ีห้องประชุมใหญ่  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  มีนายชูเกียรติ  มุทธากาญน์  รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธี   
 
  
ปู่ เลยีบ ทุบสถติคิว้าต าแหน่งจบปริญญาตรีอายุเยอะสุดของ มสธ. 

                                    
                       ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. )   ประจ าปี
การศึกษา 2555  ระหว่างวนัท่ี 17 – 19 มี.ค. 2557  ซ่ึงในปีการศึกษา 2555 น้ี  
มีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 15 ,227 คน     หน่ึงในผูส้ าเร็จ
การศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นายเลียบ  ทิสาภาค  ท่ีมีอายุมากถึง 92 ปี  ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์    โดยคุณ
ปู่ เลียบไดเ้ขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร  ในภาคบ่ายของวนัท่ี 19 มีนาคม  
2557   สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งใหก้บัตนเอง   ครอบครัว  ตลอดจน
บุ ค ค ล อั น เ ป็ น ท่ี รั ก   แ ล ะ เ ป็ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ อ ย่ า ง ยิ่ ง แ ก่
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชดว้ย    ทั้งน้ีคุณปู่เลียบยงัเป็นบณัฑิตของ 
มสธ.  ท่ีมีอายมุากท่ีสุดตั้งแต่มหาวิทยาลยัไดเ้ปิดด าเนินการสอนมาดว้ย   ทั้งน้ี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา มสธ. ประจ าปีการศึกษา 
2555 นอกจากจะมีบณัฑิตอย่างคุณปู่เลียบท่ีเป็นแบบอย่างดา้นการศึกษาท่ี

น่าช่ืนชมและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแลว้   
ย ังมีบัณฑิตอายุ 86 
ปี  คือ พ.จ.อ.สนั่น  
แสงเพชร ท่ีส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชา
นิ ติศาสตร์   และ
บัณฑิตบุญยฤทธ์ิ  
ผยุงสกุล  ท่ีพิการ
แขนทั้ งสองข้า ง 
ส า เ ร็จการศึกษา
ส า ข า วิ ช า

วิทยาการจัดการ เข้า รับพระราชทาน
ปริญญาบตัรในคร้ังน้ีดว้ย     



วาไรตี้ มสธ. ฉบบัน ีข้อขอบคุณภาพถ่ายจากส านกัเทคโนโลยกีารศกึษา ทีอ่นุเคราะห์จ  านวนหลายภาพ 


