
ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 25 นายเชาวลิต ฤทธิกุล

1 นายคมกฤตย์ รวบรวม 26 นายณัฐพล แจ้งสว่าง
2 นายนันทศาล มุกดามนตรี 27 นายณัทภูมิ รักษากุล
3 นางสาวประทานพร ศรีโฉม 28 นายบัณฑิตย์ วาดเขียน
4 นายประสงค์ โตนด 29 นายปกรณ์ เกิดศิริ
5 นางสาวสุภาพ ชุมรัมย์ 30 นายปฐมพงศ์ เทพพรหม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษาอังกฤษ 31 นายพสิษฐ์ ขวัญวิเชียร
6 นางสาวชฎาพร วรรณดิษฐ์ 32 นายมนตรี ทองสัมฤทธ์ิ
7 นายณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี 33 นายวิบูลย์ วิจิตรพัชร
8 ว่าท่ีร้อยตรีธเนศร์ โสรัตน์ 34 นายศุภวัฒน์ น้ําดอกไม้
9 นายวันฮารงค์ บินอิสริส 35 นายสมชาย อมาตยกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) 36 นายเสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม
10 นางสาวกมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์ 37 นายอภิสิทธ์ิ อินจันทร์
11 นางสาวชญาณ์นันท์ แดงพาณิชย์กุล 38 นายอัตถพงษ์ ทองดี
12 นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
13 นางสาวทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ 39 นางสาวชนิสา เหล่ากอแก้ว
14 นายธนิต สุวรรณเมนะ 40 นางสาวช่อลัดดา สุมานัส
15 นางผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ 41 ว่าท่ีนาวาตรีไพรัช พิกุลทอง
16 นายไพรัช บุญประกอบวงศ์ 42 นางสาวรัชชา สวนเกลี้ยง
17 พันตํารวจเอกไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ 43 นายวันชัย ราศรี
18 นายภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ 44 นายอนุวัฒน์ คชวรรณ
19 นายภูวเดช อินทวงศ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
20 นางสาวรุ่งรัตนา เจริญจิตต์ 45 นางสาวกัลยารัตน์ บัวสถิตย์
21 นางสาวสุขวสา แสงเสรีสถิตย์ 46 นางสาวจุฑามาส เลกากาญจน์
22 นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา 47 นางสาวฉันทนา คําดวง
23 48 นางสาวโชติกา สีอวน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 49 นายทศทัศน์ บุญตา
24 นายกชนน สุภาตรี 50 นางสาวนิราวรรณ ก่ิงกุล

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 1 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 11-21บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่บังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
51 นางสาวเบญจพร ก๋าวงศ์ 76 นางพัชรี ทานะ
52 นางสาวฟาริดา ตั่นมี 77 นางสาวพิชามญช์ุ ปัญญาภู
53 นางสาวมยุรี เวชประมูล 78 นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
54 นางสาววยุรี ทิพมนต์ 79 นางพิลาวัลย์ อยู่สุข
55 นางสาววรินทร์ภรณ์ ศิริ 80 นางสาวมาลัยพร จันต๊ะ
56 นางสาววรุณพรรษ รักษะประโคน 81 นางสาวยุวธิดา จันทร์แมน
57 นางสาวศจีนันท์ นามสงวน 82 ว่าท่ีร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้า
58 นางสาวสุจาริณี ภูนุชอภัย 83 นางศิริลักษณ์ ทองลิ้ม
59 นางสาวสุรีรัตน์ สบายกาย 84 นางศิริลักษณ์ หมอนเข่ือน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 85 นางสาวศุภมาศ อยู่ร่งเรือง
60 นางกนกพร ไชยบุญเรือง 86 นางสกาวเดือน ขัดเรือน
61 นางกรกนก แสวงผล 87 นางสาวสิริวิมล จิตไพศาล
62 นางกาญจนา จันต๊ะ 88 นางสาวสุดธิดา สุขสว่าง
63 นางจันทรา รักศรี 89 นางสาวสุดาพร ปะระมะ
64 นางสาวจันทิรา เครือใจ 90 นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด
65 นางจิตรานาฏ วงษารัฐ 91 นางอมรรัตน์ ธนานุภาพไพศาล
66 นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ 92 นางสาวอัจฉรารัตน์ แข็งแรง
67 นางสาวชญารัตน์ เมืองคํา 93 นางสาวอัญชลี ริกากรณ์
68 นายณัฐกิตติ์ อิสูง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา)
69 นางสาวณัฐชุดา เงินวงใน 94 นายกวีวงศ์ ลี้อนันต์
70 นายทรงบัญชา บัวจันทร์ 95 นางสาวกัณฑ์ฐพิชญา ศิริพุ่มซ้อน
71 นางธัญลักษณ์ จันทร์เจนจบ 96 นางจอมขวัญ บุญสุริยาธรรม
72 นายธีรวัฒน์ ณัฐเกียรติกร 97 นางสาวจิราภา ป้อมทิม
73 นางบรรยาย สัญญาเข่ือน 98 นางจุฑาภัทร์ ปะเมโท
74 นางบุษบา เดือนเพ็ญ 99 นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน
75 นายปริญศิลป์ คําพุฒ 100 นางณญาดา เล็กตระกูล

                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)
               แถวท่ี 2 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

2-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
101 นายดลลักษณ์ พลเสนา 126 นางสุนี ภัทราภัย
102 นางทรงใจ สุวรรณทศ 127 นางสุพรรณษา ศรีไพโรจน์
103 นางธนพร ฮดฤาชา 128 นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์
104 นางสาวธัญชนก แสงสอน 129 นางสุรีวรรณ กองสุวรรณ์
105 นายธํารงค์ จันทรอมรพร 130 นางสุวันลา ม่วงรัตน์
106 นางนันทนัช เขจรรักษ์ 131 นางอรชิสา พานคําดาว
107 นางสาวบุญนิสา บุญประสพ 132 นางสาวอ้อมใจ โกศลจิตร์
108 นางปพัชญา สังข์น้อย 133 นายอัษฎาวุธ ช้อยชด
109 นางพัชรา ภูพันลา 134 นางอุบลนีย์ นุหัง
110 นางพิจิตตา เอ่ียมเฉย 135 นางอุไรวรรณ บุญคุ้ม
111 นายไพวัลย์ สว่างสุข ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
112 นางรจนา เยี่ยมไธสง 136 นางกรองมาศ ศรีจันทร์
113 นางรัตนาภา ไชยโย 137 นางกรุณา โชติวัน
114 นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ 138 นายกฤษณพงศ์ ผาติวุฒินันท์
115 นางละมัย สว่างสุข 139 นางกฤษณา แสนเก้ือ
116 นางวราภรณ์ ผาแสง 140 นางสาวกัญจนา วงษ์จารย์
117 นางวิมล บุตรศรีด้วง 141 นางสาวกัลยาณี ลําดับศรี
118 นายวีรเทพ วีระกิติกุล 142 นางสาวกาญจนา เชาวลิต
119 นางสาวศศิญา จันทร์แก้ว 143 นางสาวเกศริน กระมล
120 นางสาวศิริพร พูลสวัสดิ์ 144 นางสาวขนิษฐา กันหาเขียว
121 นางสาวศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร 145 นางขวัญใจ ชนะโยธา
122 นางศุภลักษณ์ สืบประสิทธ์ิ 146 นางขวัญใจ เบ้าจรรยา
123 นายสนิท ประสมนาม 147 นางสาวเขมิกา เยียวยา
124 นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์ 148 นางสาวคมขวัญ คงรอด
125 นางสุดอนงค์ รองสวัสดิ์ 149 นายคมเดช พรมนาค

150 นายคําหล้า ภูติวัฒน์

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 3 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

3-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
151 นางสาวจงดี พฤฒิชัยวิบูลย์ 176 พระมหาเจริญ วาริสุทธิ์
152 นายจตุรงค์ เหมือนมาด 177 นายเฉลิมพล สังข์ฆพงษ์
153 นางจริญญา แก้ววงษา 178 นางโฉมยงค์ มีคํา
154 นางสาวจริยา ตะลังวิทย์ 179 นางสาวชนม์ชนก สีมี
155 นางสาวจักขุมา ดวงคงทอง 180 นางสาวชมภูนุช พุฒิเนตร
156 นางสาวจักษณา บัวบาน 181 นางสาวชวนันท์ ศรียันต์
157 นางจันทร์จิรา พูนประเสริฐ 182 นางชัชนี หวังทางมี
158 นางสาวจันทร์ทิพย์ ธงศิลา 183 นางชัญญา ศิริศตายุ
159 นางสาวจันทร์ทิมา ไชยศรี 184 นางสาวชานัญชิดา ไชยขันธุ์
160 นางจันทร์ธิมา เทียนเงิน 185 นางสาวชิดชนก อาราษฎร์
161 นางสาวจันทร์เพ็ญ ล้ีอุดม 186 นางสาวชุติมา บุญล้อม
162 นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ 187 นางสาวญาณตา อ่อนจ๋ิว
163 นางสาวจันทิมา สุขะ 188 นางสาวฐานะมาศ ประจักษ์ชูตระกูล
164 นางสาวจารีรัตน์ อ้ายคําฟู 189 นางสาวฐิติพร แก้วมีศรี
165 นางสาวจารุนันท์ สงนอก 190 นางสาวฐิติมา พันฟัก
166 นางสาวจารุพัตร ครชาตรี 191 นายณรงค์ศักดิ์ ชาวกัณหา
167 นางสาวจารุวรรณ เปล้าประนม 192 นางสาวณัฏฐา อินทะมาตย์
168 นางจารุวรรณ ศรีอินทร์ 193 นางณัฏฐาภรณ์ เท่ียงธรรม
169 นางจิดาภา ถ้วยแก้ว 194 นางณัฐกฤตา พลราชม
170 นางจิตนพา วุ่นบัว 195 นางสาวณัฐปภัสร์ สุดทีป
171 นางจิตรตรี ปล้องเกิด 196 นางสาวณัฐยา ไกรครุธ
172 นางสาวจิรวรรณ บางปา 197 นางสาวณิชกานต์ วงศ์ษา
173 นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ศรี 198 นางดรุณี หงษ์ทอง
174 นางสาวจุรีรัตน์ บัวบาล 199 นางสาวดาหวัน วิเชียรสราง
175 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ 200 ว่าท่ีร้อยโทโดม อุดรแผ้ว

                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,
                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)

                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)
               แถวท่ี 4 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
201 นางสาวตุ๊กตา กั้นกางกุล 226 นางสาวน้ําอ้อย โคตรพรม
202 นายทนงศักดิ์ ริทธิ์หมัด 227 นางสาวนิตยา ก้านสันเทียะ
203 นางทองสุข วิลัยศิลป์ 228 นางสาวนิภาภรณ์ จัตุชัย
204 นางสาวทองหัน กิจไธสง 229 นางสาวนิรชรา ถาเหง่า
205 นายทันวา จันทร์เต็ม 230 นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์
206 นางทัศนีย์ บุญมีสง่า 231 นางสาวนูรใอณี ขรีดาโอ๊ะ
207 นางสาวทิวาวรรณ ลําคํา 232 นางเนตรชนก นาคแก้ว
208 นางทุติยา พรมกมล 233 นางเนาวรัตน์ รัตนวิทย์
209 นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ 234 นางบังอร ทิพย์มงคล
210 นางสาวธาริณี เดือนฉาย 235 นางสาวบุญธิชา โพธิ์ศรี
211 นางสาวธิดารัตน์ เพิกเฉย 236 นางสาวบุญยืน ประสิทธิ์
212 นางนงลักษณ์ แซ่เตียว 237 นางบุญวิช มีแก้ว
213 นางนงลักษณ์ ศิริวรประสาท 238 นางบุญศิริ นกเพชร
214 นายนที บุญคุ้ม 239 นางสาวบุณยวรีย์ สมบัติปูรณี
215 นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ 240 นางสาวเบญจรินทร์ คมคาย
216 นายนรเศรษฐ์ จันทร์ไตรรัตน์ 241 นางเบญจวรรณ ศิริมา
217 นายนฤพนธ์ พลายด้วง 242 นางสาวปพัชญา โสมพะโยม
218 นางสาวนฤมล มะวงค์ 243 นายประทีป ศรีแก้ว
219 นางนฤมล ไสยสาลี 244 นางประไพพรรณ สุดทอง
220 นางสาวนลพรรณ พลโยธา 245 นางสาวประภาพร หนองคาย
221 นางสาวนวนอนงค์ ไชยศรี 246 นางปราณี คําดี
222 นางสาวนวภรณ์ ไชยฤกษ์ 247 นางสาวปริชมน หาญเผชิญโชค
223 นางนวรัตน์ คนหาญ 248 นางสาวปัจฉราพร ขําทอง
224 นางสาวนันธิดา หงษ์เหิน 249 นางสาวปัทมาพร นนทะสี
225 นางสาวนัยนา อิ่มพันธ์แบน 250 นางสาวปาริชาต หล้าศักดิ์

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 5 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
251 นางปาริชาติ เจริญ 276 นางพิสมัย แบบทอง
252 นางปิยธิดา นพธรรม 277 นางพูนทรัพย์ ลีปา
253 นางสาวปิยภรณ์ ทองชัยภูมิ 278 นางสาวเพ็ญภาค พันธ์ทอง
254 นางสาวปิยะรัตน์ บุญมาก 279 นางแพรทอง มูลเทพ
255 จ่าสิบเอกปิยากร วุ่นบัว 280 นางไพเราะ ศรีมีชัย
256 นางเปรมจิต งานไว 281 นางภณิดา กุลสุวรรณ์
257 นางผกาพร ช่วยคุ้ม 282 นางสาวภัคจิรา พงษ์เกษม
258 นางสาวพงศ์พัชรา เนตรขํา 283 นางภัทรลดา วงษ์โยธา
259 นางสาวพจณี อาสนามิ 284 นางภัทรานิษฐ์ พวงศรี
260 นางพรทิพย์ จันชารี 285 จ่าสิบตํารวจภุชงค์ เทพมงคล
261 นางสาวพรทิพย์ สนธิกลับ 286 นางมนิสรา ขัดสีลา
262 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ 287 นางสาวมยุรี หมั่นทวี
263 นางพรพรรณ สมัญญา 288 นางมลิวรรณ์ มูลพรม
264 นางสาวพรพิมล มนัสสิลา 289 นางสาวมะลิสา ศรีนอก
265 นางสาวพรลภัส สังข์ทอง 290 นางสาวมัณธีญา มุสิกาวัลย์
266 นายพสธร คําไพเราะ 291 นางสาวมาลา ขยันทํา
267 นางพัชรา คงแก้ว 292 นางมาลี คุ้มวิริยะ
268 นางสาวพัชรินทร พานศรีทอง 293 นายมิตรโชค จันทร์สด
269 นางสาวพัชรี มาลัยโคตร 294 นางสาวเมทินี มั่นนวล
270 นายพายุ แฝงศักดา 295 นางสาวเมทินี วิเศษรินทอง
271 นางพิกุล กองอาษา 296 นางยุพาวรรณ อินควรชุม
272 นายพิชญพงษ์ สมบุญ 297 นางยุวธิดา โชคบัณฑิต
273 สิบตํารวจโทพิภพ เรืองพุทธ 298 นางสาวเยาวรัตน์ สาละผล
274 นางสาวพิมพ์ณภัส เชี่ยวสมุทร 299 นางสาวรมย์ชลี บุตรกริม
275 นางพิศวัลย์ สุขอินทร์ 300 นางระรวยริน คนตรง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 

                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,
                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)

                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)
               แถวท่ี 6 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
301 นายรักษพงศ์ สุรพล 326 นางวรางค์สิริ ณ พัทลุง
302 นางสาวรัชนี ถีระสา 327 นายวราวุธ คําสามปอนด์
303 นางสาวรัชนี พลชัย 328 นางสาววริฏฐา ชัยพฤกษมงคล
304 นางรัชนีย์ เล็กอรินทร์ 329 นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์
305 นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร 330 นางสาววันวิสาข์ หาญณรงค์
306 นางรัตติยา พวกเมืองพล 331 นางวัลย์นิภา เพ่ิมพูน
307 นางรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง 332 นายวิทยา คมกลาง
308 นางรัตนาภรณ์ พูนพัฒนาชัย 333 นายวิทยา รังสี
309 นางราตรี พลปัฐพี 334 นางวิบูลย์ ประทุมลี
310 นางสาวรําพัน คําขา 335 นางสาววิรญา จันทร์ห้างหว้า
311 นางสาวรุ่งทิวา พลแสน 336 นายวิระ กระจาย
312 นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกอง 337 นางวิไล ขุนสุวรรณ
313 นางรุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ 338 นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่
314 นางลัดดา พลมิ่ง 339 นายวิศิษฎ์ ศรีแก้ว
315 นางสาวลัดดาวัลย์ เปินขุนทด 340 นางสาวศรัญญา หนูชัยแก้ว
316 นางลําดวน ขอเหนี่ยวกลาง 341 นายศรายุทธ ศิริมา
317 นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์ 342 นางศรีสุดา เหมทานนท์
318 นางสาววชิรภรณ์ ยกบัตร 343 นางสาวศศินันท์ มิตรสันเทียะ
319 นางสาววนิดา จันทะวงษ์ 344 นางศิริกัลยา มณีจันทร์
320 นางวนิดา นาคเกล้ียง 345 นางสาวศิริญา สุขแก้ว
321 นายวรณัฐ โชคบัณฑิต 346 นางสาวศิรินาถ ศรีฉายา
322 นางสาววรรณวิษา ขันบุตร 347 นางศิริพร ลุนบง
323 จ่าสิบตํารวจหญิงวรรณา พรหมบุตร 348 นายศิริศักดิ์ จันทร์หอม
324 นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 349 นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญ
325 นางสาววรรณิศา แสนโคตร 350 นางศิวาพร โสวรรณา

               แถวท่ี 7 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
351 นางศุภิสรา ศรีไสย 376 นางสาวสุนิสา ดีพรม
352 นายเศรษฐกรณ์ ทวีบุญสวัสดิ์ 377 นางสุนิสา พารา
353 นายสถาพร เพ่ิมพูน 378 นางสาวสุพัตรา ขาวผ่อง
354 เรืออากาศตรีสมชาย สุขสวัสดิ์ 379 นางสุพัตรา ทองทิพย์
355 นางสมภาร ใสสอาด 380 นางสาวสุพัตรา สุจิตระหะ
356 นายสมศักดิ์ วงษ์สะมัน 381 นางสาวสุพิชฌาย์ เลิศสงคราม
357 นางสาวสมสวย บุญโชติ 382 นางสาวสุพิฌชญา ขวัญเหม
358 นางสรัลชนา ลุผล 383 นางสาวสุภัชชา เอียดมุสิก
359 นางสองสี เชี่ยวชาญวณิช 384 นางสาวสุภาวดี วายโสภา
360 นายสัณฐิติ จํ้านอก 385 นางสาวสุมณฑา ศิลาพัฒน์
361 นายสานูซี อาแว 386 นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน
362 นางสาวสายฝน ใยบัว 387 นางสุมลพรรณ ศรีลําดวน
363 นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย 388 นางสาวสุรัสวดี เชื้อกุณะ
364 นางสาวสายสุนีย์ วิเชียร 389 นางสาวสุรีย์พร ยอดรัก
365 นางสาวสาลินี ขุนทอง 390 นางสาวสุรีรัตน์ มุสิกพันธ์
366 นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์ 391 นางสาวสุวรรณรัตน์ วงศ์ชัยเพ็ง
367 นางสาวสิริพันธ์ อินกัน 392 นางสาวสุวิมล อินทปันตี
368 นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์ 393 นางสาวเสาวรส เจือไทย
369 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร 394 นางสาวหยกมณี เกื้อหนู
370 นางสุกัลยา แววไธสง 395 นางอนงค์ สมนอก
371 นางสุจิตร พงษ์พ้นภัย 396 นายอนิรุทธิ์ มาจันตะ
372 นางสุชาดา นวลแพ่ง 397 นายอนิรุธ ศรีบาล
373 นางสุดา เถาว์ทิพย์ 398 นางสาวอนูร อารีพงษ์
374 นายสุเทพ หมูสวัสดิ์ 399 นางอภิญญา คําไพเราะ
375 นายสุธี เล็กอรินทร์ 400 นางอมร แก่นงาม

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 8 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
401 นางอรพรรณ ขวัญนิมิตร 426 นางสาวพัชราภรณ์ มีสิงห์
402 นางสาวอรวรรณ จุลม่วง 427 นายภาณุมาศ มีโภคกิจ
403 นายอลงกรณ์ แสนบัวคํา 428 นายวัชระ รุ่งสว่าง
404 นางสาวอลิสา นาคฤทธิ์ 429 นายวิทยา แก้วเปี่ยม
405 นางสาวอัญชลี ใจยะสิทธิ์ 430 นายศิรศักดิ์ โพธิ์ศรีสุข
406 นางอัมพร ศรีพิทักษ์ 431 นางสาวอลิษ จินดาวนิชย์
407 นางอัสมา วิทยมาศ 432 นายอุเทน ศรีดี
408 นางอาทิตยา ดวงมณี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)
409 นางสาวอาภรณ์ ขจรนาถ 433 นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย
410 นางสาวอาภาภัทร ขาวประภา 434 นางกัญณิกา วงศ์ภูวรักษ์
411 นางสาวอารีย์รัตน์ เหลืองเอี่ยม 435 นายกุลพงษ์ ศรีศักดิ์ประทุม
412 นางอําพร จิตตะ 436 นางสาวจิราภรณ์ เดชประเสริฐ
413 นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์ 437 นางชนิดาภา จริยะเศรษฐพงศ์
414 นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว 438 นางสาวณัฐฌา เนาว์ประดิษฐ์
415 นางอุทัยวรรณ ไกรเสน 439 นางณัฐธิดา กาญจนกุล
416 นายอุเทน แก้วมรกต 440 นายทฤษฎี สุทธินนท์
417 นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน 441 นายธิติชาติ เจือจันทร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) 442 นางสาวนางรอง เนานะมะบัติ
418 นายกมล สาระมิตร 443 นางสาวนิภาพร รุ่งเรือง
419 นางสาวจงกล แก้วไสล 444 นางสาวนิสาพร สลางสิงห์
420 นายจักรพงศ์ มงคลทิพย์ 445 นางสาวบุษบา บุรีรักษ์
421 นายจีราวัฒน์ คํามาพงศ์เตโชกิจ 446 นางสาวพันทิพา มนัสศิลา
422 นางสาวธัญลักษณ์ รัศมี 447 นางสาววลัยกร สังฆบุตร
423 นายปวีณ สุคนธ์ 448 นางสาววิชุดา คุ้มแสงเทียน
424 นายพรชัย ทาธิสา 449 นางสาวศริยา ตั้งโฉลก
425 นางพรวิภา ชมบัว 450 นางสาวเสาวนีย์ กิตินุกุลศิลป์

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 9 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 19-21บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่บังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
451 นางสาวอรวรรณ ทันจันทร์ 476 นางสาวเมตตา คงหอม
452 นางสาวอรวรรณ ผดุงการณ์ 477 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มงคลเจริญ
453 นางอรวี จันทร์สีสม 478 นางสาวสุนันทา เสริญสุขสัมฤทธิ์

ศศ.ม.(คหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน) 479 นางสาวสุภาพร เหมือนละม้าย
454 นางสาวครองขวัญ อุททะวัน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
455 นางสาวธนภร ตันเจริญ 480 นางสาวกนกพร มานิตย์
456 นางสาวนงลักษณ์ ธรรมบํารุง 481 นายไตรวิชญ์ วิศรุติชัยสิน
457 นางสาวนภษร ไชยชนะ 482 นางธมนวรรณ สุวรรณโฮม
458 นางสาวศิรินาถ อังสุพานิช 483 นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์
459 นางสาวศิวพร เจริญสุข 484 นางสุชาดา ชัยวรรณ์
460 นางสาวสุนันทา ชาแสน 485 นางสาวสุธารส สุขะปิตา
461 นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดิ์ดล 486 นางสาวอารีย์ รังสวัสดิ์จิตร์
462 นางสาวเสาวภา การรื่นศรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา)
463 นายอรรถพล ทองสิมา 487 นางสาวจามรี แช่ม
464 นางสาวอรวรรณ วงศ์สนิท 488 นายชัชวาล เชยสุวรรณ

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 489 นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศ
465 นางสาวกนกวรรณ เกตุการณ์ 490 นางสาวนุชรินทร์ ข่วงทิพย์
466 นางสาวจุฬาลักษณ์ เตชะวัฒนะกิจกุล 491 นางสาวปนัดดา ใจจะนะ
467 นางสาวชลธิชา แก้วกาญจน์ 492 นายประจักษ์ อินทรมงคล
468 นางสาวชุติมา คุณนะ 493 นางสาวมัลลิกา หาญอาสา
469 นางณัฐรดา ฐิตะปุระ 494 นางสาวรุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์
470 นายธีระศักดิ์ วิเดช 495 นายวสันต์ ฉายรัศมีกุล
471 นางปรารถนา อังคประสาทชัย 496 นางสาวศรัญญา ชูเพ็ง
472 นางสาวปริดา อินชนบท 497 นายสกล สุดชนะ
473 นางสาวปิยวรรณ สุกดิษฐ์ 498 นายสมบัติ ทรัพย์ศรี
474 นายพสิษฐ์ สรรพเจริญกิจ 499 นางสาวสุกัญญา เลิศประเสริฐ
475 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภูรดา ไทยสงวนวรกุล 500 นายสุทิน แสงสุข

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 10 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

10-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
501 นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ 525 นางสาวกรภัทร วนะสิทธิ์
502 นายสุปัด ทองอินทร์ 526 นางกรรยา ช่วยจันทร์
503 นายสุรสิทธิ์ เพริศพริ้ง 527 นางสาวกฤษณา โพธิ์กระสัง
504 นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์ 528 นางสาวกฤษณา อาคม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) 529 นางสาวกอบุญ พงษ์พรม
505 นางสาวกนกอร ศรีโรจน์นพคุณ 530 นางสาวกัญภิกา วังเปรม
506 นางสาวแก้วตา สัตยาประเสริฐ 531 นางสาวกาญจนา จิตตะโสภา
507 นางสาวจุฬาลักษณ์ วรรณแก้ว 532 นายกิตติพล ธรรมโหร
508 นางสาวชิสา โพธิ์กล่ิน 533 นางสาวแกมกาญจน์ ทองไชย
509 นางสาวทิพสุดา บุญประภาวัฒ 534 นางสาวโกสุมภ์ ภูมิโคกรักษ์
510 นายธีระพงษ์ ขัดผาบ 535 นางสาวคณิตา คมสัน
511 นายนรพันธ์ ทองเชื่อม 536 นางจงลักษณ์ ขจรไพร
512 นางสาวนัฎชญา ชาณุวัฒน์ 537 นางสาวจริยา โบกขุนทด
513 นางสาวนันท์ชญาน์ จิระอรุณ 538 นางสาวจารินี พุดแก้ว
514 นางสาวเบญจมาศ อุทัยพิบูลย์ 539 นางสาวจารุณี นิลมล
515 นางสาวปวีณา รูปงาม 540 นางสาวจารุวรรณ เดโชเม็ง
516 นางสาวปาริชาติ ขําสําราญ 541 นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป์
517 นางสาวพรทิพา บัวเทพ 542 นางจําลอง ประสารบุญ
518 นายพรเทพ แสงสุวรรณ 543 นางสาวจิตราวรรณ หามาลี
519 นางสาวรุจิรา หมอกเจริญ 544 นางจิติพร โพธิการ
520 นางสาววิลาวรรณ พรมชาติ 545 นางสาวจิรภรณ์ วิสุทธิรัตน์โสภณ
521 นางสาวศรีวิภา ชมมาลี 546 นางสาวจิราภรณ์ หลินมา
522 นางสาวอัญชลี ล่ิมไชยฤกษ์ 547 นางสาวจีรภรณ์ ชูสุวรรณ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) 548 นางเจรียงพร อาจประจันทร์
523 นางสาวกตวลี คะชา 549 นางสาวฉลวย เพ็งคล้าย
524 นางสาวกนกกร วังขุนพรหม 550 นางสาวชญาดา ฟองนวล

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 11 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

11-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
551 นางชุติมา จันทร์สุขศรี 576 นายบุญทวี มะหมัด
552 นางณัฐกาญจน์ เกิดศรีทอง 577 นางบุศรินธร คมไสย์
553 นางณัฐนิชา พรพิริยจินดา 578 นางสาวปณิชา วิไลรัตนกุล
554 นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน 579 นางประไพพรรณ บัวเพชร
555 นางณิชารีย์ เทียมรักษ์ 580 นางปาณิสรา ประภา
556 นางดวงรัตน์ ฟ้ืนสุวรรณ 581 นางสาวปาลินนิ์ ชมเมิน
557 นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ 582 นายปิยะพงศ์ จงใจงาม
558 นางทิพยารัตน์ ดนุไทย 583 นางสาวพรทิพย์ ไชยพงศ์
559 นายธนาวัฒน์ สําราญกิจ 584 นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์
560 นางธมลพรรณ เดชนุ่น 585 นางพรนิภา ตอพล
561 นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ 586 นางพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ
562 นางสาวธัญญาภรณ์ ชีวากร 587 นางสาวพัชชาพร อาจจุฬา
563 นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์ 588 นางพัชรินทร์ สมนิยาม
564 นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ 589 นางสาวพิชญ์สิณี ปลอดเถาว์
565 นางสาวธิดาวัล มะธุระ 590 นางสาวพิชยา ทิพย์คุณ
566 นางธิวรา ยุวเชียร 591 นายพิชิต รัตนะโสภา
567 นางสาวนพวรรณ โสริยาตร 592 นายพิทักษ์ แช่มชื่น
568 นางนัดดา ทองนุ้ย 593 นางสาวพิมพ์ธวัล สุวรรณสุระ
569 นางสาวนันทิยา บุญศรีนุ้ย 594 นางมณีรัตน์ แสงงาม
570 นางนัยนา เจริญฤทธิ์ 595 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง
571 นางสาวนาฎตินันท์ แซ่ล่ิม 596 นางมาลี จันทราสุวรรณ
572 นางสาวนิภาพร วันแต่ง 597 นางเมตตา แพงคํา
573 นางนุชนาฏ ชูแก้ว 598 นางสาวเมธาภรณ์ มีบุญมาก
574 นางสาวนุชนาฏ นามไชยสง 599 นางสาวเมธาวดี สาระคํา
575 นางสาวบัณฑิตา สุขแสงศรี 600 นางยุวดี รัชพันธ์

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 12 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

12-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
601 นางสาวรดานุช กําไลแก้ว 626 นายสโรพันธ์ สวนจันทร์
602 นายระพิน โสคําแก้ว 627 นางสาวสําเภา เย่ียมรัมย์
603 นางรัตนวดี ศิริภักดี 628 นางสิณีนุช ชาญประโคน
604 นางรัตนาวดี เขียวพรม 629 นางสาวสิริวรรณ ทิพย์พินิจ
605 นายรุ่งโรจน์ ชอบหวาน 630 นางสาวสีรัก ลัยนันทน์
606 นางสาวรุ่งอรุณ ชาลีพรมมา 631 นางสาวสุจิตรา เกตุทิพย์
607 นางสาวละไม สมหมาย 632 นางสุธาสินี เวียงวิวัฒน์
608 นายวรวุฒิ คุณประทุม 633 นางสุนีย์ สิงหะคเชนทร์
609 นางวลัยลักษณ์ สืบสําราญ 634 นางสุนีย์ อนันตภักดิ์
610 นางสาววันวิสาข์ เจียรชัยกุล 635 นางสุพิศ ชื่นกล่ิน
611 นางสาววิชญา ธาราวร 636 นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว
612 นางสาววิภาวัลย์ แก้ววชิราภรณ์ 637 นางสาวสุราวัณ จันทอง
613 นางวิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ 638 นางสุวลักษณ์ เฉวียงหงส์
614 นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ 639 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเพ็ง
615 นางสาววีริณ เชื้อแก้ว 640 นางแสงทอง มงคลเคลือบ
616 นางสาวศราวัสดี นวกัณห์วรกุล 641 นางสาวอทิตยา คูณคํา
617 นายศราวุธ พรศรี 642 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ สุขมาก
618 นางสาวศศิธร หรั่งชะเอม 643 นางสาวอมรา ภิญโญ
619 นางสาวศิรภัทร สุขสิทธิ์ 644 นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาด
620 นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ 645 นางอ้อมจิต คําจอน
621 นางสาวศิริพันธ์ ผดุงชัยโชติ 646 นางออมทรัพย์ คําทองแก้ว
622 นางสาวโศภิษฐ์ ภักดีนอก 647 นางสาวอัจฉรียา ชูพิน
623 นายสดใส กาพย์กลอน 648 นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์
624 นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม 649 นางอารีย์ ด่านขุนทด
625 นางสาวสมพร จงจอหอ 650 นางอิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 13 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

13-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 676 นางสาวสุกัญญา ชาซิโย

651 นายกันดิศ บรรหารบุตร 677 นางสาวสุภาพร ธะนะคํา
652 นางเกศินี สันจะโป๊ะ 678 นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์
653 นางสาวคํานึง เท่ียงธรรม 679 นางสาวอรุณรัตน์ เดชสุวรรณ
654 นางสาวจตุรพร หอมนวล 680 นางสาวอาภรณ์ สอาดเอี่ยม
655 นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ 681 นางสาวอารยา ศรีบุญเรือง
656 นายณัฐนันท์ ท่ังกลาง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
657 นางสาวทิชากร บุญศรี 682 นางกนกพร อุดมถาวรสวัสดิ์
658 นายนฤทธิ์ ชิตพันธ์ 683 นางสาวกมลพร ขวัญคีรี
659 นางสาวน้ําฝน เพชรรัตน์ 684 นางสาวกมลลักษณ์ บุญขันธ์
660 นางบิลกิส สุนทรพงษ์ 685 นางกัญจนวรรณ กอบแก้ว
661 นางบุณยาพร วัตจันทร์ 686 นางสาวกัณย์ญภัธสร บัวหอม
662 นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ 687 นางสาวกัทริดา ประทุมทอง
663 นางสาวพรรัตน์ งาหอม 688 นางกาญจนา เอ็กสตรอม
664 นางสาวพลอยนภัส ไตรสกรกุล 689 นางกานต์รวี ชูกิตติกุล
665 นายภูเมธ แก้วเขียว 690 นางสาวกิติพร พลศร
666 นางมาลัย ประดับศรี 691 นางกิติพา เอมรัฐ
667 นางสาวรัตนา ศรีคํามูล 692 นางสาวเกษร ลีลาน้อย
668 นางสาวราตรี เพชรชู 693 นายโกศล วงษ์สุนทร
669 นางสาวรุจิชญาณ์ ปานสาลี 694 นางขวัญตา ใจดี
670 นางสาวลัดดา บรรเลงส่ง 695 นางงามจิตร เฉลยทรัพย์
671 นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ 696 นางจริยา หาญกุล
672 นางสาวศรีวิสุทธิ์ สาระบูรณ์ 697 นางจันทร์เพ็ญ ธรรมคุณ
673 นางสาวสมหญิง มอญใหม 698 นางสาวจาริณี เนียมเกต
674 นางสรญา รื่นพิทักษ์ 699 นางจารุวรรณ จันทระ
675 นายสําเริง สันจะโป๊ะ 700 นางจารุวรรณ ใจศิริ

                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)
               แถวท่ี 14 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

14-21บัณฑิตวิทยาลัย
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
701 นางจารุวรรณ ผลไพบูลย์ 726 นางสาวทิพย์วรรณ ทับแบน
702 นางจิตรา น้อมชอบ 727 นางทิพยา คุ้มฉายา
703 นางจินตนา ตารมย์ 728 นายเทวา ชื่นชู
704 นางจินตนา วงษ์สุนทร 729 นางธภิรา ชีววราไชย
705 นางจิระวรรณ เชื้อสุข 730 นางธฤตพร ต่ายโพธิ์
706 นางสาวจุฑารัตน์ วันดี 731 นางธิดารัตน์ เอมวงษ์
707 นางจุรีรัตน์ จันทร์ทอง 732 นางธีรกานต์ ขะชาตย์
708 นางสาวแจ่มนภา ประริกาถานัง 733 นายธีระชัย รัตนรังษี
709 นางชมภูนุช กิจแก้ว 734 นางนภัทร มีศรีเดชา
710 นางชลิดา สุขประสาร 735 นางสาวนภัสสร ต่อดอก
711 นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว 736 นางสาวนภาภรณ์ กระแสสินธุ์
712 นางชุติกาญจน์ วงค์รอด 737 นางนราภรณ์ ทองไชย
713 นายไชยยา เหล่าลือชา 738 นางนฤมล สวนพันธ์
714 นางญาณันธร ปัดสาโก 739 นางน้องนุช หล่อประเสริฐ
715 นายณัฐกิตติ์ สิงห์ทองเมือง 740 นางนัฐทิญา สุขจันทร์
716 ว่าท่ีร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข 741 นางสาวนัฐวรา คุณโดน
717 นางสาวณิชานันท์ หนูยศ 742 นางสาวน้ําฝน นามเสนาะ
718 นางสาวดรุณวรรณ แดนอ่วน 743 นางสาวนิด ดอนมอญ
719 นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาส 744 นางนิตยา พลกล้า
720 นางดาวรุ่ง กลางวงค์ 745 นายนิพัทธ์ นะระโต
721 นางสาวดาวรุ่ง หนูขาว 746 นางนิภาพร คลลํ้า
722 นายทรงชัย อารีวัฒนากุล 747 นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่
723 นายทรงยศ จันครา 748 นางนิ่มนวล โพนพุทธ
724 นายทัพไทย ตันติอําไพ 749 นางนิยม มัจฉาชาติ
725 นางสาวทัศนีย์ เสนาะกล่ิน 750 นางนุกูล สันทัดค้า

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 15 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

15-21บัณฑิตวิทยาลัย
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
751 นางบงกช แซ่เอ็ง 776 นางสาวภาวดี ศรีสุวรรณ
752 นางเบญจมาศ รอดศิริ 777 นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง
753 นางปฐมาวดี คุ้มภัย 778 นางภิรมย์ มุขแจ้ง
754 นางปทุมพร ผิวอ่อน 779 นางมนรัตน์ นิชเปี่ยม
755 นางประกาย ทวีสุข 780 นางมยุรี สนเจริญ
756 นางประเทือง สังเกต 781 นางยุพาภรณ์ รุ่งจํารัส
757 นางประไพ สมัครพงษ์ 782 นางยุภา สุวรรณมณี
758 นางประภา วงษ์มิตรแท้ 783 นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช
759 นางสาวประภีร์ ศรีพันลํา 784 นางระเบียบ เสรีรมย์
760 นางปราณปรียา คนฉลาด 785 นางรัชนี ดุลย์แสง
761 นางปราณี เวชกามา 786 นางรัชนีบูล ศรีสมัย
762 นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวา 787 นายรัฐกร คํามา
763 นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์ 788 นางสาวรัตติกาล บุญอาจ
764 นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์ 789 นางรัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์
765 นางพรพิมล คํานวณศิลป์ 790 นางรุ่งระวี กะการดี
766 นางพัชรี ชุ่มชื่น 791 นางรุ่งเรือง ทองหลวง
767 นางพิมพ์ปวีณ์ วิเศษฤทธิ์ 792 นางรุจี เดชเชียร
768 นางพิริยาภรณ์ ช้างอินทร์ 793 นางสาวลู่ ไม่เหลียน
769 นางพิสมัย เครือแดง 794 นางสาววนิดา พบบุญ
770 นางพิสมัย บุญยงค์ 795 นายวรพงศ์ สองเมือง
771 นางสาวพูลทรัพย์ ภูนุช 796 นางสาววรรณศรี โอกระโทก
772 นางสาวไพมณี ดากาวงค์ 797 นางวรุณสิริ สิทธิการ
773 นางภณภัญ บุญเจริญ 798 นางวัชราภรณ์ หนองพล
774 นางภัทรพร ช่วยชนะ 799 นางวันดี เป็ดทอง
775 นางสาวภานุมาศ นิคมรัตน์ 800 นางวันทนา คันธสร

                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,
                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)

                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)
               แถวท่ี 16 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1
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ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
801 นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์ 826 นางสาวสุพักตร์ ทองแสง
802 นางสาววิชยา กล่ันหุ่น 827 นางสุภัชชา น้อยเจริญ
803 นางสาววิภา สินจะโปะ 828 นางสาวสุภัทรา สายรัมย์
804 นางสาววิไล พันธุ์มา 829 นางสุภาภัทร์ คําวงษ์
805 นางสาววีณา อาจนาเสียว 830 นางสุภาวรรณ์ พิศดาร
806 นางสาวศศิธร กะการดี 831 นางสุมาลี ผดุงญาณ
807 นางสาวศิริกุล มะลิงาม 832 นางสุรัชนี สัมมารุ่งโรจน์
808 นางสาวศิริวรรณ เล่ือนทอง 833 นางสุรางค์ เช้าเจริญ
809 นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์ 834 นายสุวรรณ์ ทวีศาสตร์
810 นางสาวศุภลักษมี เภาพานต์ 835 นางสุวรรณี อินธิแสง
811 นางศุภากร ล้ีอิศรามาศ 836 นายเสถียร บุตรหนองแสง
812 นางโศรญา พันธ์จันทร์ 837 นางเสาวลักษณ์ โกศัย
813 นางสมจิต แสงทอง 838 นางโสภา ทองพลา
814 นางสาวสายสมร บินหะยีอาวัง 839 นางโสภิตา เหมือนจินดา
815 นางสํารวย นาคกลัด 840 นายอนุวัฒน์ แก้วเมือง
816 นางสิริมาส เพชรสน 841 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย
817 นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ 842 นางสาวอภิรดี มาพร
818 นายสุชาต สะอิมิ 843 นางอมรรัตน์ สิทธิ
819 นายสุชาติ ฉายแสง 844 นางอรอนงค์ สีวัง
820 นางสุชาติ โมสูงเนิน 845 นางอรัญญา มหาแก้ว
821 นางสาวสุธารัตน์ ทองรอด 846 นายอรุณรัชช์  แสงพงษ์
822 นางสุธินรัตน์ พานอ่อน 847 นางสาวอัจฉรา จวงจําเริญ
823 นางสุนันท์ ชลพิทักษ์ 848 นางอัญชลี ก้องเวหา
824 นางสุนารถ จรูญพงศ์ 849 นายอานนท์ บูเอียด
825 นางสุพรรนี โล่ชัยยะกูล 850 นายอานนท์ มัธยมนันท์

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 17 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

17-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
851 นางสาวอาพา สิงห์ทองราช 876 นางจันสี เหล่าโพธิ์แดง
852 นางสาวอาภรณ์ รักไทย 877 นางจารุณี สีหนาท
853 นางอิงอร นิลประเสริฐ 878 นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉา
854 นางอุทัยวรรณ นุ่มมีศรี 879 นางสาวจิราภรณ์ คําบ้านฝาย
855 นางสาวอุทุมพร สีลาดเลา 880 นางสาวจีระกมล รัตนศรี
856 นางสาวอุบลรัตน์ มีละมัย 881 นางสาวเจนจิรา ทองคํา
857 นางสาวอุไรรัตน์ อุดม 882 นางสาวใจภักดิ์ เชื้อคําสอน
858 นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้ 883 นายชวลิตร จันทรเนตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) 884 นางสาวชานิศรา แสงอินทร์
859 นางสาวกนกวรรณ สาลีติด 885 นายชิณวัสส์ บุญเมือง
860 นางสาวกมลวรรณ หาวัน 886 นางสาวชุติมา ชํานิ
861 นายกรมศิลป์ ล่ิมประสิทธิ์ 887 นายฐานิศวร์ ผลเจริญ
862 นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม 888 นางฐิติพร ประสพโชคอํานวย
863 นายกฤต กีรติโสภากุล 889 นางณฐวรรณ์ ศิริพิชญพงศ์
864 นางสาวกฤษณี เพชรทอง 890 นางณัฏฐพัชร พ่ัวพันศรี
865 นายกิตติ พีรฉัตรปกรณ์ 891 นางณัฐพร จําปาวิจิตร
866 นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว 892 นางสาวณัตทมล  มีภู่
867 นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์ 893 นางเดือนแรม แวงมั่ง
868 นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์จอหอ 894 นางสาวตติวลี เสนาะพิณ
869 นางขวัญชนก คงพิบูลย์ 895 นางทัศนีย์ กะการดี
870 นางขวัญเรือน โพธิ์กลาง 896 นางทิพพา แก้วหนองแสง
871 นางเขมจิรา ศรีสุวิทยาภรณ์ 897 นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์
872 นางเขมิสรา กุลมาตย์ 898 นางทิพรัตน์ แสงฤทธิ์
873 นายคําภู หน่อสีดา 899 นางทุติยา ธูปขุนทด
874 นางสาวจริยา เฉื่อยกลาง 900 ว่าท่ีร้อยตรีธวัชชัย เริ่มรักษ์
875 นางจันทนา แขมคํา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 

                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,
                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)

                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)
               แถวท่ี 18 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

18-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่บังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
901 นางนงนุช หิรัญเกิด 926 นายพจพร เพียงกระโทก
902 นายนพพร คู่แก้ว 927 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพนิดา สุระศร
903 นายนพพร ศรีทองสุข 928 นางสาวพรรณรัตน์ วัดนครใหญ่
904 นางนันท์นภัส ประสิทธิ์ชัยชาญ 929 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ
905 นางนิตยา อภิญ 930 นายพลากร เนียมจะโปะ
906 นางนิรมล หนูแก้ว 931 นางพัฒนวดี พลบุญ
907 นางสาวเนาวรัตน์ บูชา 932 นางสาวพิชญาภัค แก้วมาก
908 นางสาวบานเย็น สิงห์คูณ 933 นางพิมนิพา โลจายะ
909 นายบุญชัย สุวรรณรอ 934 นางพิมพ์นิภา ใจดี
910 นายบุญสม อภิชนชิต 935 นายพิศิษฐ์พงศ์ ดีวรัตน์
911 นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์ 936 นายพีระพงศ์ สิรสุนทร
912 นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์ 937 นางสาวเพ็ชจรี เชิดชู
913 นายปนนท์ สิทธิสาร 938 นางสาวเพ็ญพร บัวบุตร
914 นางประคอง ใยงูเหลือม 939 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ สันตวิชัย
915 นายประพืช ขาวสุริจันทร์ 940 นางสาวเพ็ญสุดา เล่ือมใส
916 นางสาวประภาภรณ์ เป็นเครือ 941 นางสาวภัสติญา พงศ์อร่าม
917 นางสาวประภาศรี ปาลี 942 นางสาวภาวนา ดําเกาะ
918 นางสาวประเสริฐ แนบเนียม 943 นางสาวมนสิชา คุ้มเอี่ยม
919 นางปราณี ธีระพิทยาตระกูล 944 นางสาวมลฤดี เอกพินิจวงศ์
920 นางปราณี ประจันบาล 945 นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
921 นางปิยพร จันทร์น้อย 946 นางสาวมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุล
922 นางปิยะมาศ ผกาวรรณ 947 นางสาวมิชชา ชาติกุล
923 นางสาวผ่องศรี พะเวทรัมย์ 948 นายยุทธนา ชุนสนิท
924 นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ 949 นางสาวรจนา นิตย์พะเนาว์
925 นายพงศกร พูนศิริ 950 นางสาวระพีพร สุนทรกุล

               แถวท่ี 19 (รายงานตัว KLB 301)

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

19-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
951 นางสาวรัชฎาภรณ์ เครือจันทร์ 976 นายเวียงทอง โคสินธุ์
952 นางสาวรัชดา ดําคงแสง 977 นางศศิกานต์ ทรงฤทธิ์
953 นางรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว 978 นางศศิธร รัตนพันธุ์
954 นางสาวรุ่งฤทัย ศรีทรัพย์ 979 นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์
955 นางสาวเรขา ธรรมจิตต์ 980 นางสาวศุทธิณี เงินประโคน
956 นางเรณู พินทอง 981 นายสงคราม มโนการ
957 นางสาววรรณวร บุญเจริญ 982 นายสถิตย์ สอนหยุก
958 นางสาววรรณะศิริ ตาดคร้าม 983 นายสนธยา มุกดาม่วง
959 นางวรรณี ธรรมชาติ 984 นางสมทรง ยงประพัฒน์
960 นางสาววรางคณา โพธิ์บาย 985 นางสมบูรณ์ แผ่นพงษ์ศิลป์
961 นางวราภา นุรัตน์ 986 นายสมศักดิ์ สะอาดรัมย์
962 นางสาววราลักษณ์ เต็มขันท์ 987 นางสมสมัย คําภูษา
963 นางวศรินทร์ บุญแจ่ม 988 นางสราญา หุดากร
964 นางสาววัชรี บุญเลิศ 989 นางสาวสะรียา สะและหมัด
965 นางวัลภา สถานนท์ 990 นายสันติ คําจอน
966 นางสาววัลลี แก้วมาลา 991 นางสาวสายยุธ ทนน้ํา
967 นางวัลวิภา เพ็งประสพ 992 นางสาวสาลินี แปะเท่ียว
968 นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกร 993 นางสาวสิยากรณ์ สีทา
969 นายวิทวัช ตาศรี 994 นางสิริบล มุกดาม่วง
970 นางสาววิภาดา สุพิษ 995 นายสุเจตต์ จินตนาศานติ์
971 นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถ 996 นางสุญดา เนตระชาติ
972 นายวิโรจน์ จิตรบุญ 997 นายสุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุล
973 นางสาววิลาวัลย์ แจ้งไข 998 นายสุทน ชูลําภู
974 นางวิไล คู่แก้ว 999 นายสุนัน โมลาสี
975 นายวิวัฒน์ ยงประพัฒน์ 1000 นางสาวสุประวีณ์ ธาตุทอง

รายชื่อมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์+ (ภาคภาษาอังกฤษ), การเมือง), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, 
                    ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ (ป.วิชาชีพครู, ภูมิศาสตร์,การวัดและประเมินผลฯ,เทคโนโลยีการศึกษา,

                     จิตวิทยา ฯลฯ ,นวัตกรรมหลักสูตรฯ,พลศึกษา, คหกรรมฯ, สุขศึกษา, วิจัยการศึกษา)
                  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี 6 มีนาคม 2557 (คาบเช้า)

               แถวท่ี 20 (รายงานตัว KLB 301)

FM  บว.6-2
ฉบับท่ี 1

20-21บัณฑิตวิทยาลัย
วันท่ีบังคับใช  26 ม.ค. 2552



ยบริการฯจังห

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล
1001 นายสุพัฒน์ ประรัมย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
1002 นางสาวสุพานี ฉิมพลี 1026 นางสาวกรกานต์ จินาเสน
1003 นางสุภัทรา ศรีเกิด 1027 นายเจมส์ วินเซนต์ เบาติสตา อาคิโน
1004 นายสุภาพ อ่อนชัย 1028 นายณปภัช ป้อมสาหร่าย
1005 นายสุรชน นิ่มดวง 1029 นายเฟรดเดอริค มิลท่ัน ลี
1006 นายสุระศักดิ์ ศรีเกิด 1030 นายวัชรพล เพชรตุ่น
1007 นางสาวสุรัมภา บุญการีย์ 1031 นางสาวสมสุดา อุตมา
1008 นายสุวิชิต สมย่ิง
1009 นางเสริมศรี ทิพย์สุวรรณ
1010 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาล
1011 นางสาวหรินรัตน์ สพังเงิน
1012 นางสาวหฤทัย สุวรรณรัตน์
1013 นางอชิรญา ประจง
1014 นายอดิศักดิ์ นอบไทย
1015 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ภูบาล
1016 นางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์
1017 นางอมราภรณ์ คล้ายพงษ์
1018 นางอรพรรณ ชูสวน
1019 นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ
1020 นางอรวรรณ ดําจุติ
1021 นางสาวอรสา มีชัย
1022 นางสาวอรอนงค์ บานเย็น
1023 นางสาวอรอภิชา จิตใจฉ่ํา
1024 นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง
1025 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์
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