
ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต 24 นายกรวีณ์ รัตนพันธ์

1 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ 25 นางสาวกรสุดา พึง่พานิช

2 ร้อยต ารวจโทกิตติมศักด์ิ เปียยก 26 นายกฤต กรเดชากุล

3 นางสาวขนิษฐา สุขสวัสด์ิ 27 นายกฤตภาส ทองฟูมเดือน

4 นายจเร พันธุเ์ปร่ือง 28 นายกฤษฎา ถาวรขจรศิริ

4.1 นางสาวเนตรนารี สิริยากรนุรักษ์ 29 นายกฤษฎา วิรมรัตน์

5 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมรัตน์ 30 สิบต ารวจตรีกฤษฎา ศรีณวัฒน์

6 ร้อยต ารวจเอกปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม 31 นายกฤษฏิ ์พึง่สุชนสุนทร

6.1 นายศักดา วัตตธรรม 32 นายกฤษณ์ ข าทวี

นิตศิาสตรมหาบัณฑิต 33 นายกฤษณะ เก่งกล้า

7 นางสาวกชพร บุรีรัตน์ 34 นายกฤษณัฎ พรหมณี

8 นายกชระ หลีเหล็บ 35 ร้อยต ารวจโทหญิงกฤษณา วิสาปา

9 นายกนก วงศ์ชรินรัตน์ 36 นางสาวกวิสรา หงษ์ยนต์

10 นายกนกชัย  แก้วนิวงษ์ 37 นายกวีพัฒน์ พิจารณ์

11 นางสาวกนกวรรณ  น้อยเสนา 38 นายกษิดิศ พรหมเจียม

12 นางสาวกนกวรรณ กันต่าย 39 นายกอบชัย บุญรักษ์

13 นางสาวกนกวรรณ ขันหลวง 40 นางสาวกัญจนีย์ ดอกพุฒ

14 นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข 41 นางสาวกัญญณัช เทพนุ้ย

15 นางสาวกนกวรรณ นาคช่วย 42 นายกัณภพ หนูทวี

16 นางสาวกมลฤทัย หนูมี 43 นางสาวกันตา พิสิษฐกูล

17 นางสาวกมลลักษณ์ สุ่ยแสงชัย 44 นางสาวกันติชา เยาว์ด า

18 นางสาวกมลวรรณ แว่นแก้ว 45 นายกัมปนาท อภิสุข

19 นางสาวกรกมล บุพศิริ 46 นางสาวกัลณาภรณ์ กมลวาทิน

20 นายกรกฤต กิตติวัฒน์ 47 นางกัลยรัตน์ แก้วก่า

21 นางสาวกรณ์ภัสสร วงค์สุวรรณ์ 48 ดาบต ารวจกาจภูมิ แตะแอ

22 นางสาวกรรณิการ์ คูประสิทธิ์ 49 นางสาวกาญจนา สังสีแก้ว

23 นายกรวิชญ์กิติภูมิ ศรัทธาพันธ์ 50 นางสาวกานต์ชนก นวลทอง

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต , มหาบณัฑิตคณะนิติศาสตร,์ คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

       เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 1 (รายงานตวั KLB 201)

1-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

51 นางสาวกานต์รวี  คมสันต์ 76 นายเก่งกล้า เกตุแก้ว

52 นางสาวกานต์รวี ฐิติอาชากุล 77 นางสาวเกตุวดี ซ่ือสัตย์ดี

53 นายก าชัย เงินศรีสิทธิ์ 78 นายเกรียงเดช แก้วบุญปัน

54 นายก าหนด ทองเรือง 79 นายเกรียงศักด์ิ ไชยงาม

55 นางสาวกิ่งกาญจน์ ทัง่ประโคน 80 นางสาวเกล็ดทราย จันทร์ศรี

56 นายกิจทนง ชูทิพย์ 81 นางสาวเกล้ียวเกล้า สมัยคงมั่น

57 นายกิตติ  สีเอี่ยม 82 นายเกษม ภัทสรกุลนานนท์

58 นายกิตติ ใจสมุทร 83 นางสาวเกสร  ทิพย์อ านวย

59 นายกิตติ วงศ์สุขสิริเดชา 84 นางสาวแก้วตา จอนเจ๊ก

60 นายกิตติ สุรัตนกวีกุล 85 นายโกญจนาท เข็มท้าว

61 นายกิตติคุณ เงินพรหม 86 นายไกรพจน์ ธัญญลักษณ์

62 นายกิตติทัศน์ ศักด์ิภมรวัฒน์ 87 นายขจรเกียรติ หมีทอง

63 นายกิตติพงศ์ เกื้อพงศ์พัฒน์ 88 นายขจรศักด์ิ สงวนรักศักด์ิ

64 นายกิตติพงษ์ ทองสุก 89 นายขจรศิลป์ จันกิมฮะ

65 นายกิตติพงษ์ ล่านุ้ย 90 นางขนิษฐา ใจเทีย่ง

66 นายกิตติพนธ์ เชาว์บวร 91 นางสาวขนิษฐา บัวสิหล้า

67 นายกิตติพิชญ์ อ านักมณี 92 นางสาวขวัญแก้ว วงศ์ศรีรักเมือง

68 นายกิตติวัฒน์ โพธิอ์่อน 93 นางสาวขวัญหญิง ขวัญเกื้อ

69 พันต ารวจตรีกิตวรุตม์ พุฒนวล 94 นายขันติชัย กุลตัน

70 นางสาวกีรติ แจมิตร 95 นายคงศักด์ิ บุตรจินดา

71 นายกีรติ นิพิฐพงษ์ 96 นายคณาธิป แสงโคตร์

72 นายกุญช์ชาญ ไชยชนะ 97 ร้อยต ารวจเอกคณิต แผนสมบูรณ์

73 นางกุญชพัช พรหมศร 98 นายคณิตพัฒน์ นาคะรัต

74 นางสาวกุลณี รักษา 99 นางสาวคนธวัลย์ สุเมธประดิษฐ์

75 นางสาวกุลลาลิตย์ ชูรัตน์ 100 นายคมกฤต วิชัยกุล

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์
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101 นายคมสัน รักการดี 126 นางสาวจารุกัญญ์ ทองศรีนุ่น

102 นายคหบดี คชาเสถ 127 นางสาวจารุวรรณ เจริญพันธ์

103 นายคัมภีร์ สมันเหมือน 128 นายจารุวัฒน์ วงษ์แสน

104 นายคุณภัท เจริญดี 129 นายจารุวิชญ์ ชาวงษ์

105 นายคุณากร พรมน้อย 130 นายจ าเริญ เรืองพุทธ

106 นายคุณาวัฒน์ สงวนวัฒนา 131 นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี

107 นายจง นาคตระกูล 132 นางสาวจิตติมา หนูเทพ

108 พันต ารวจโทจตุรวิทย์  อาษากิจ 133 นางสาวจิตรวดี รามณีย์

109 นางสาวจรรทพร วัฒนสุข 134 นางจินดาวรรณ  จินดา นีติธรรม

110 นางสาวจรรยา จังพินิจกุล 135 นางสาวจินตนา สิทธิสงคราม

111 นางสาวจรรยา อังกาบ 136 นายจิรนิต์ิ  อินอุ่นโชติ

112 นายจรัญ รัตนสุวรรณ 137 นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์

113 นายจรัญ วิชาคุณ 138 นางสาวจิรภรณ์ ดวงจันทร์

114 นายจรัญ หวันหะ 139 นายจิรวัฒน์ เครือจันทร์

115 นางสาวจริยา ยืนยง 140 นายจิรศักด์ิ ก ามะหยี่

116 นางสาวจริยา ศิริ 141 นายจิระพงค์ แก้วบัว

117 นางสาวจริยาพร ศิริกุล 142 นายจิรา บุญรอด

118 นายจรุงวิทย์ ศิริวรรณดี 143 นางสาวจิรา เพ็งสกุล

119 นายจรูญ ภูนะยา 144 นางสาวจิราธร พึง่กัน

120 นายจักรกฤษณ์  พิมพ์สิน 145 นางจิรารัตน์ สุขเกษม

121 พันจ่าเอกจักรภพ  นามปากดี 146 นายจีรภัทร กาญจนแก้ว

122 นางสาวจันทนี จิระสมบูรณ์โชค 147 นางสาวจุฑาทิพย์  สีเนหะ

123 ร้อยต ารวจโทหญิงจันทร์จิรา เวียงมูล 148 นางสาวจุฑามาศ เพียรกสิกรรณ์

124 นางจันทร์นภา สุขะวิริยะ 149 นางสาวจุฑารัตน์ ทองเจริญ

125 นายจาตุรนต์  ศรีล้อม 150 นางสาวจุฑารัตน์ ทองมี

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)
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3-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

151 นางจุติภัค เจริญสุข 176 นายชนินทร์ แทนเจ็ดร้ิว

152 นางสาวจุฬารัตน์ เพชรรัตน์ 177 นางสาวชนินาถ สุดรักษ์

153 นายเจษฎา มาศเกษม 178 นางสาวชมณัฎฐ์ ช านาญ

154 นายเจษฎา ศุภนิธิวรกุล 179 นางสาวชมพู ่สิทธิไกรพงษ์

155 นางสาวเจษฎาพร ศรีภิรมย์ 180 ร้อยโทชยกร สุภาไชยกิจ

156 นายเจษฎาพร หนูสุก 181 นางสาวชลิดา ทรัพย์สันเทียะ

157 นางสาวเจียมจิต สมศักด์ิ 182 นายชลิต คุ้มชัย

158 นายเจือพอพจน์ เตชะประสาน 183 นายชลิต ม่วงค า

159 นางสาวใจเพชร รักมิตร 184 นายชวภณ แก้วสนิท

160 นางสาวฉวีวรรณ หนูนุ่ม 185 นายชวลิต วัฒนะสุวรรณกร

161 นางสาวฉัตรกุล สินสงวน 186 นายชวัลวิชญ์ อัชรีวงศ์ไพศาล

162 นายฉัตรพล อนุกูล 187 นางสาวชวาพร อิ่มเอิบ

163 นางสาวเฉลิมขวัญ ผลประเสริฐ 188 นางสาวชัชฎา พันธุแ์จ่ม

164 ร้อยต ารวจเอกเฉลิมรัฐ แก้วเนียม 189 นางสาวชัชฎาภรณ์ กอผจญ

165 นายเฉลิมศักด์ิ ภิรมย์ทอง 190 นางสาวชัชปาณี จินาภาค

166 นางสาวชญานันทน์ ฉัตรมาศ 191 นายชัยกองพล วงศ์สุเมธ

167 นายชณรัฐ เสถียรเมธา 192 นายชัยชนะ ไพโรจน์

168 ดาบต ารวจชนม์ปกรณ์ ชุมสกุล 193 นายชัยณรงค์ ปรีกุล

169 นางสาวชนัญญา มหาโคตร 194 นายชัยณรงค์ อินอ่อน

170 นางชนัญธิดา รักสกุล 195 นายชัยณรงบ์ เรืองโชติพัฒน์

171 นายชนันท์ กองอ่อน 196 นายชัยยง บุญปก

172 พันต ารวจตรีชนัสพงศ์  อึ้งตระกูล 197 นายชัยยุทธ์ ชาญณรงค์

173 นางชนากานต์ จะนันท์ 198 นายชัยวัฒน์ พวงทอง

174 นางสาวชนาพร สุจริต 199 นายชัยสิทธิ ์เกิดสมกาล

175 นางสาวชนิดาภา ชายะสิทธางกูร 200 นายชาคริต อ่องสกุล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)
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201 นายชาตรี แก้วประดิษฐ 226 นายฐานิตย์ พระวิวงค์

202 นายชานวาทิก รินทราช 227 นายฐิติ มีศรี

203 นายช านาญ ตันติสัมมารักษ์ 228 นายฐิตินันท์ สุขมาก

204 นายช านาญ ทองแก้ว 229 นางสาวฐิติรัตน์ จิตจ าเริญ

205 นายชิณกรณ์ ภูบัวเพชร 230 สิบต ารวจโทณฐกร บุญสระ

206 นายชินพัตน์ ช านาญกิจ 231 นายณฐนน สุวรรณ์

207 นายชินภัทร  บุตรสาท า 232 นายณฐมน ม่วงอยู่

208 นางสาวชื่นฤดี เลขะสมาน 233 นางสาวณฐมน หมวดคงทอง

209 นางสาวชื่นสุมน ณ นคร 234 นางสาวณปภัช พลเมือง

210 นายชุตินันท์ จันทร์ยวง 235 นายณรงค์ คนตรง

211 นายชุติพงศ์ ข าส าอางค์ 236 นายณรงค์ อุดมวงษ์

212 นางชุติมา บัวทองสุข 237 นายณรงค์ศักด์ิ จูสุวรรณ

213 นายชุมพล ตรังคตระการ 238 นายณรงค์ศักด์ิ พงศ์ดี

214 พันต ารวจตรีชูชาติ อุทธิสินธ์ 239 นางสาวณัจทริกา เพลินพฤกษา

215 นายชูศักด์ิ อาทรวรางกูร 240 นางสาวณัฎฐณิชา กล้วยแดง

216 นางสาวเชาวลักษณ์ อนุสาร 241 นายณัฏฐ์ธนัน พัฒนสุขพันธุ์

217 นายโชคชัย พงศ์สุขนิรันดร์ 242 นายณัฏฐภณ อุดม

218 นางสาวโชติพรรณ ปราดเปรียว 243 นางสาวณัฏฐวี อุตชัยรัตน์

219 ร้อยต ารวจเอกไชยา ทวีผล 244 ดาบต ารวจณัฏฐิวิชญ์ เพชรหวล

220 นายญาณพัฒน์ ฉัตรชัยสกุล 245 นายณัฐกฤษฏิ ์การปลูก

221 ร้อยต ารวจโทหญิงญาณิณ วงศ์ขจร 246 นางสาวณัฐกาญจน์ อุปัชฌาย์

222 นายฐนนท์ศรณ์ จันทร์สว่าง 247 นางสาวณัฐกานต์ ประทุมสูตร

223 นายฐากร เอกภูมิมาศ 248 นางสาวณัฐจีราภรณ์ เรืองศักด์ิ

224 ร้อยต ารวจโทฐานิต กุมารจันทร์ 249 นายณัฐชนน ประทุม

225 ว่าทีร้่อยตรีฐานิต จุ้ยช่วย 250 นางสาวณัฐชิฏา พจน์สมพงษ์

แถวที่ 5 (รายงานตวั KLB 201)

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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251 นายณัฐดนัย ศุษิลวรณ์ 276 นางสาวณิชกานต์ ฉัตรชัยสกุล

252 นายณัฐธร พิงภักด์ิ 277 นางสาวณิชชยา ยศปัญญา

253 นางสาวณัฐนันท์ ดากลาง 278 นางสาวดนยารัศมิ์ บัวแก้ว

254 นายณัฐพงศ์ กมลศิลป์ 279 นางสาวดวงแข บุตรวงค์

255 จ่าสิบต ารวจณัฐพงศ์ วิวัธนวานนท์ 280 นางสาวดวงใจ ชุมประยูร

256 นายณัฐพงษ์ นิพิฐชนะรักษ์ 281 นางสาวดวงตา หมัดล่า

257 นางสาวณัฐพร ประทุมสุวรรณ์ 282 พันต ารวจโทหญิงดวงตา ใหญ่กว่าวงษ์

258 นายณัฐพล ธัญผล 283 นางสาวดาริกา จริยวงศ์พานิช

259 นายณัฐพล ปิน่น้ า 284 นางสาวดารินทร์ บุญศักด์ิสิทธิ์

260 นายณัฐพล ศรีแก้ว 285 นางดุษฎี สุวรรณวงศ์

261 นางสาวณัฐพิมล กิตติกูล 286 นายเดชณรงค์ คงเหลือ

262 นางสาวณัฐภัสสรา สุขสม 287 นายเดชา หนูหมื่น

263 นางสาวณัฐรดา ทองริบุรี 288 นางสาวเดือนเพ็ญ พิมพะไชย

264 นางสาวณัฐรดา เทสะเวส 289 ร้อยต ารวจเอกตรีเพชร แซ่เลียว

265 นายณัฐวงศ์ วุฒิปัญญารัตนกุล 290 นายตรีภูมิ ธารพระจันทร์

266 นางสาวณัฐวรา ขุมทรัพย์ 291 ร้อยต ารวจโทตฤณ รัตนแก้ว

267 นายณัฐวุฒิ ชุณหชา 292 นายตฤบดี ฤทธิเรืองเดชน์

268 นายณัฐวุฒิ ม่วงเย็น 293 นางสาวเตือนใจ เรืองรอด

269 นายณัฐวุฒิ สุขสุ่ม 294 นายไตรภพ ลีลาชนะชัยพงษ์

270 นายณัฐศักด์ิ สามงามทอง 295 นายไตรภพ วงศ์ฐานะ

271 นางสาวณัฐสุดา สมบูรณ์มนต์ 296 พันต ารวจตรีถาวร  ยอดยรรยง

272 นางสาวณัฐสุดา อินทรชัยศรี 297 นายถิรวุฒิ จ านงจิต

273 นางสาวณัฐิกัญจน์ อภิรักษ์สันติกุล 298 นายถิรายุ จันทร์ด า

274 นายณัทชิต ทรัพย์อักษรศิริ 299 นายเถลิงเกียรติ พิพัฒนภูมิพร

275 นางสาวณิชกมล ใจปล้ืม 300 นายทนงศักด์ิ ศรีวิเชียร

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

301 นางสาวทรงพร ประมาณ 326 นายธกร ประเสริฐการ

302 นายทรงพล ไชยสุวรรณ 327 นายธงชัย มณีสาร

303 จ่าสิบต ารวจทรงวุฒิ สาทา 328 นางสาวธณัฏฐ์ชนันภรณ์ บรรพกลม

304 นางสาวทวินันท์ กรทอง 329 นายธณากร ล่ิมสมานมิตร

305 จ่าสิบต ารวจทวีเดช โฆษิตธาตรี 330 นางสาวธตมน ศิริธรรม

306 ร้อยต ารวจโททวีศักด์ิ สุขกุล 331 นายธนกฤต โพธิศ์รี

307 นายทองพูล ศิริโท 332 นายธนพจน์ พุทธรักษ์

308 นายทัชวิทย์ อินบุญญา 333 นายธนพชร กุลธวัชศิริ

309 นางสาวทัดดาว การสมสิษฐ์ 334 นายธนพล เลขวิสุทธิ์

310 นางสาวทัศณีวรรณ ด่อเล๊าะ 335 ว่าทีร้่อยตรีหญิงธนวรรณ เล่าใช้

311 นางสาวทัศนัย วุฒิพงศ์ 336 นายธนวัฒน์ กาญจนะโรจน์

312 นางสาวทัศนีย์ สอนเนียม 337 นายธนวัฒน์ ณนรงค์

313 นายทาดา เทศนีย์ 338 นายธนวิทย์ ค านาง

314 นางสาวทิชาชาด ยิ่งลือชา 339 นายธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ

315 นางทิติภา พิสิษฐกูล 340 นายธนะเมศฐ์ โชตน์ธัญสกุล

316 นายทินกร สายธนู 341 นางสาวธนัญกรณ์ ภูผานิล

317 นางสาวทิพรัตน์ วรชัย 342 นายธนัสม์พงศ์ เปล่ียนวงศ์

318 ร้อยต ารวจเอกทิวัตถ์พล ทวิชสังข์ศักด์ิ 343 นายธนา เกียงเอีย

319 ร้อยต ารวจเอกเทพทนงค์ แกล้วทนงค์ 344 นายธนากร พูตระกูล

320 ว่าทีร้่อยตรีเทพประทานพร ทองคลัง 345 นายธนาชัย ทรงฤกษ์

321 นายเทพพิทักษ์ สุนทรรส 346 นางสาวธนาภรณ์ บุญเกิด

322 นายเทอดพงษ์ ศรีเชียงสา 347 นางสาวธนิดา ชาติสุวรรณ

323 นายเทียนชัย กอบทอง 348 นายธนินท์รัฐ เหลืองถาวรพจน์

324 นางสาวเทียนทอง เฉียวเฉ่ง 349 นายธเนศพล จุติพงษ์รักษา

325 ร้อยต ารวจเอกแทนไท บุดดาวงศ์ 350 นายธรรมรักษ์ จิตตะเสโน

แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)
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351 นายธรรมโรจน์ เงาฉาย 376 นายธิปไตย ทองใบ

352 นายธรรศ รัตนพันธ์ 377 นางสาวธิระภรณ์ พลรักษ์

353 นางสาวธวชินี พลยมมา 378 นางสาวธิราวดี คงจันทร์

354 นายธวัชชัย ฤทธิน์ิ่ม 379 นางสาวธีมาพร สมัครเขตรการ

355 นายธัชพงศ์ มัจฉิม 380 นายธีรพงศ์ บัวทองเรือง

356 นางสาวธัญญรัตน์ สวัสด์ิแดง 381 นายธีรภัทร์ ชินสนธิกุล

357 นายธัญญะ โรหิตรัตนะ 382 นายธีรวัฒน์ วรรณสุข

358 นางสาวธัญญาภัค อ่อนธนู 383 พันต ารวจตรีธีรวัฒน์ หมู่พยัคฆ์

359 นางสาวธัญลักษณ์ นิลเพชร 384 นายธีรวิทย์ มงคลสวัสด์ิ

360 นางสาวธัญลักษณ์ พงศ์แพทย์ 385 นายธีระ ธนทวี

361 นางสาวธัญลักษณ์ มีสวน 386 นายธีระธรรม ชูทอง

362 นางสาวธัญลักษณ์ อัคราช 387 นายธีระวัฒน์ โพชนะกิจ

363 นางสาวธัญวรัตน์ เทพสถิตย์ 388 นายธีระวิทย์ เพ็งสกุล

364 ร้อยต ารวจเอกธัญศิษฐ์ โพธิเ์รือง 389 นายธีระศักด์ิ เสกรัมย์

365 นางสาวธันญ์วริน เลิศจิราสิน 390 นายธีรัตต์ นิไทรโยค

366 นางสาวธันญ์วริน สกุลชัยเมธีดิลก 391 นายธีรานนท์ หนูรอด

367 นายธารา แสวงทอง 392 นางสาวธีราพร ผ่องแผ้ว

368 นายธ ารงศ์ แสงสุวรรณ 393 นางสาวนงเยาว์ เจสา

369 นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์ 394 นางสาวนงรักษ์ ธงแดง

370 นางสาวธิญาดา วิภาวรกานต์ 395 นายนชาพงษ์ ภูจอมข า

371 นางสาวธิดารัตน์ คงแก้ว 396 นายนที ศรีตะวัน

372 นางสาวธิดารัตน์ บัณฑิตนันทิ 397 นางสาวนทีกานต์ ศรียางนอก

373 นางสาวธิดารัตน์ ศิริพจนาวรรณ 398 นายนพดล กันศิริ

374 นางสาวธิติมา ทองเรือง 399 นายนพดล แช่มช้อย

375 พันต ารวจตรีธิติวุฒิฒ์ เพชรรักษ์ 400 นายนพดล บัวขวัญ

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)
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401 นายนพดล เหลืองวิชชเจริญ 426 นางสาวนันทนิชาพัชร ใจฉ่ า

402 นายนพพงษ์ วงษ์เสนา 427 นางสาวนันทภรณ์ ตีคิยานันท์

403 นางสาวนพรัตน์ เหลืองค าชาติ 428 นายนันทวัฒน์ จงวัฒนาเจริญสิน

404 นายนพวิทย์ ฐิติธนมณีรัฐ 429 นางสาวนันธิยา อุทุมภา

405 นางสาวนภสวรรณ ศรีสุข 430 นางสาวนัสนันท์ หนูนุ่ม

406 นางสาวนภัส จรัสโชติหิรัณย์ พบสุวรรณ์ 431 นางสาวนาฎลัดดา นามไพร

407 ว่าทีร้่อยตรีนรากร นามบุตร 432 นายน่าน เทียนไทย

408 ร้อยต ารวจตรีนราธิป สุขอนันต์ 433 นางสาวนารีรัตน์ บุญชุ่ม

409 นายนราธิป หนูปักขิณ 434 นายนาวา แสนแพง

410 นายนรินทร์ ด าชู 435 นายนาวิน ขวัญใจ

411 นางสาวนริศรา  หรรษา 436 นางน้ าพระทัย จิรทรัพย์เจริญ

412 นางสาวนริศรา เดชเด่ียว 437 นายนิคม บุตะเขียว

413 นางสาวนริศรา พิทักษ์ชัยณรงค์ 438 นางสาวนิจฉรา จันทร์หอม

414 นางสาวนริศรา หงษ์ทอง 439 นางสาวนิตยา มีศรี

415 นางสาวนฤมล พงศ์เจริญ 440 นางสาวนิตยา โลกค าลือ

416 นางสาวนลินี สิทธิฤทธิ์ 441 นายนิติกร ปุรณะ

417 นางสาวนวจริยา เรืองวุฒิ 442 นายนิติพงศ์ ยุระพันธุ์

418 นางสาวนวพร สุวรรณวาปี 443 นายนิติพงษ์ ถาวร

419 นางสาวนวพร อติกนิษฐ 444 นายนิติภูมิ ธรรมสาส์น

420 นางสาวนววรรณ สิงห์อุบล 445 นางสาวนิติยา ชิณศรี

421 ร้อยต ารวจเอกนักรบ ศิริพันธ์ 446 นายนิพัทธ์ พรหมพันธกรณ์

422 ดาบต ารวจนัฎฐา อนันทนุพงศ์ 447 นางสาวนิภาพร ขวัญแก้ว

423 นางนัดดาภา อาจวิชัยด ารง 448 นางสาวนิภาพร พรหมบุตร

424 นางนันท์นภัส ชดคล้าย 449 นางสาวนิภาภรณ์ ไชยพวล

425 นางสาวนันท์นภัส พูลเฉลิม 450 นายนิรัติ โปร่งแสง

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)

9-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

451 นายนิรุจน์ ทาตะรัตน์ 476 นางสาวบุญธรรม สุขเหม

452 นายนิรุต เจริญผล 477 นางสาวบุญยณี เพชรนวลน้อย

453 นายนิรุต ปัญญาแจ้ 478 นางสาวบุญศิริ อุทะพันธุ์

454 ร้อยต ารวจเอกนิรุตน์ กองสี 479 นายบุญส่ง ลิขิตฉัตรภักดี

455 นายนิรุทธ์ พรมเพชร 480 นางสาวบุญสิตา เชาว์ทอง

456 นางสาวนิสารักษ์ เพ็งล า 481 นางสาวบุษบา ฉิมพลิกานนท์

457 นางสาวนีรรัตน์ อินทรภูติ 482 นายเบญจพล กรอุไร

458 สิบต ารวจเอกนุกูล คงเพชรศักด์ิ 483 นางสาวเบญจวรรณ  พินธุทอง

459 นางสาวนุชจรี เพ็งมาก 484 นางสาวเบญจวรรณ การีชุม

460 นางสาวนุสรา คนไหว 485 นางสาวเบญจวรรณ ขุนเพ็ชร์

461 นางสาวเนตรนภา  จันทร์บัว 486 นางเบญจวรรณ ปิยะการุณ

462 นางสาวเนตรนภา ถิ่นแสนดี 487 นางสาวเบญญพร จันมณี

463 นายเนติ นาคพงษ์ 488 นายปกฉัตร ชีสังวรณ์

464 นายเนติน สุวรรณโณ 489 ว่าทีร้่อยตรีปฏิพัทธ์ จันทร์อุดม

465 นายเนติโรจน์ ปิยะภิรมย์ชัย 490 นายปฏิพัทธ์ เสือเกิด

466 นายเนติวัฒน์ ช านาญนา 491 นายปฏิภาณ ราชโคตร

467 นางสาวเนศวร์ณิชา พรมโสภาธนิส 492 นายปฐมพงศ์ ไชยพรม

468 นายบรรเจิด ฝาระมี 493 นายปฐมฤกษ์ ปาระมีสา

469 นายบวรทรนง จิรทรัพย์เจริญ 494 นางสาวปดารณี กล่ินสกุล

470 นายบัณฑิต นาศฤงคาร 495 นางปทัยทิพย์ ประภัสสร์ธรากุล

471 นางบัวพันธ์ แทบทาม 496 นางปภาวี บุตรค าโชติ

472 นายบารมี กิจจานุลักษ์ 497 ร้อยต ารวจเอกประครอง กะจันทร์

473 นายบุญเกิด สุกใส 498 นายประชา กิจโชติทวี

474 นายบุญแก้ว การเลิศ 499 นายประณต สีมาโคตร

475 นางสาวบุญฑริก เสาหิน 500 นายประเดิมศักด์ิ คงทน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 10 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

10-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

501 นายประเทศ อติเปรมานนท์ 526 นายปริญญา อุ่นพระบุ

502 ว่าทีร้่อยตรีประธาน ใจมั่น 527 นายปริญญาวัฒน์ มาลัย

503 นายประธาน สักกะพลางกูร 528 พันต ารวจเอกปริวรรต ขวัญมานิจ

504 นายประพัฒน์ กองเกตุ 529 นายปริวรรต เป็นมูล

505 นางสาวประภาพร แช่มชื่น 530 นางสาวปริศนา ธรรมวิทยาภูมิ

506 นายประมง แก่นจันทร์ 531 นางสาวปรียาภา ตงสาลี

507 นายประยุทธ ประเทศเสนา 532 นายปฤษฎี คชสิทธิ์

508 พันต ารวจตรีประยุทธ์ ลายเมฆ 533 นางสาวปวรพัชร พงษ์เกษกิจ

509 นายประวิทย์ ทิวเกษม 534 นางสาวปวีณา รักษาศรี

510 นายประวิทย์ ศรีอยู่ 535 นายปวีร์  ศรีกงพาน

511 นายประวิทย์ โออินทร์ 536 นางสาวปองรัตน์ หอกุล

512 พันต ารวจโทประสาท สามารถกุล 537 นางสาวปัญจพร แย้มยิ้ม

513 นายประสาร ศรีสุภนันต์ 538 นายปัญญา อัศวภูมิ

514 ร้อยต ารวจเอกประสิทธิ ์ชนประเสริฐ 539 นางสาวปัญวลี หวังศิลปคุณ

515 นายประเสริฐ ช่อผูก 540 พันต ารวจโทปัณณ์ณภณ นามเมือง

516 นายประหยัส ปิยะการุณ 541 นางสาวปัณณธร สังราชกิจ

517 นายปรัชญา ทองน้อย 542 นางสาวปัณณพร พวงสมบัติ

518 ดาบต ารวจปรัญชัยวัฒน์ ขุนต่างตา 543 นางสาวปาจรีย์ ล าดวล

519 นายปรัตถกร  เพ็งวิภาค 544 นางสาวปาณิศา จอมดง

520 นายปรัศนัย ทิมฤกษ์ 545 นางปารวี อนุกูล

521 นายปรากรม สุดใหม่ 546 นายปิติพงษ์ นวลเล่ือน

522 นายปราโมทย์ ปะภูสะโร 547 นายปิติพัชญ์ สมจิตร

523 นายปริญญ์ อยู่สุข 548 นางสาวปิยนุช ชัยวิสูตร

524 นายปริญญา ชุมพล 549 นายปิยพงศ์ โยเทวะ

525 นายปริญญา บุญกอง 550 นางสาวปิยพร กุมารสิงห์

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 11 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

11-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

551 นางสาวปิยวรรณ พลสวัสด์ิ 576 นายพงษ์สันต์ หินนาค

552 นางสาวปิยะนันท์ โชติวานิช 577 นายพงษ์สันต์ิ เสตพันธ์

553 นางสาวปิยะพร อัมพาพันธ์ 578 นายพจ สิทธิชัย

554 นางสาวปิยะมาศ คงแก้ว 579 นายพชร กัณฑ์นิล

555 นางสาวปิยะรัตน์ ตรีสุนทรรัตน์ 580 พันต ารวจเอกพชร ค ามาเมือง

556 นางสาวปิยะวรรณ ฉันทโสภณ 581 นางสาวพชรพรรณ วงษ์สนอง

557 นางสาวปิยะวัลย์ แพทย์รัตน์ 582 นางสาวพชรวรรณ ชัชวาลกิจกุล

558 นางสาวปิยาภา ตรีศร 583 นายพนม บัตรประโคน

559 นายปุญญาพัฒน์ ม่วงศิริ 584 นายพนมเดช ทองดี

560 นางสาวปุณยนุช นาคพันธุช์ีวัน 585 นางสาวพนิดา วรรณศิริ

561 นางสาวผาณิต เจียรพันธุ์ 586 นายพยุงศักด์ิ กังเซ่ง

562 นายไผท อ่อนเกตุพล 587 นางสาวพรทิวา ชัยศัตรา

563 นายพงค์พันธ์ ผุดผ่อง 588 นายพรเทพ หริค าภา

564 นายพงศกร พรตระกูลพิพัฒน์ 589 นายพรพนม ศรีสุวรรณ์

565 นายพงศกร ละฟู่ 590 นางสาวพรรณทิพย์ ชาญชัยวรวิทย์

566 นายพงศธร คงปาน 591 นางสาวพรรณทิพา ศรีศุภอรรถ

567 นายพงศ์ธวัช บุญเกตุ 592 ร้อยโทพรรณฤทธิ ์วิเชียรสรรค์

568 พันต ารวจโทพงศพิเชฐ จ าปางาม 593 นางสาวพรรณี รัตนรุ่งโรจน์

569 นายพงศ์ภรณ์  เหล่าศรีรักษ์ 594 นายพรหมวิวัฒน์  เจียรโชติสกุล

570 นายพงศ์ภัทร สนั่นศิลป์ 595 นางสาวพรอุมา โลณวัณต์

571 นายพงศ์วัฒน์ ว่องวิกรัย 596 นายพฤฒิพงศ์ คณาศรี

572 นางพงศ์ศรี นาคเมือง 597 นายพลภัทร์ พิมใจใส

573 ร้อยต ารวจโทพงศ์ศักด์ิ หนูบูรณ์ 598 นางสาวพลอยนภัส เต่งศิริเตชากิตต์ิ

574 นายพงศ์ศิระ นิ่มมานพ 599 ว่าทีร้่อยตรีพศวัต สิริกุลพัฒนสาร

575 ร้อยต ารวจเอกพงษ์ศักด์ิ นวลเอียด 600 นายพศิน อริยะเดช

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 12 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

12-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

601 นางสาวพอพันธุ ์นิลวงศ์ 626 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช

602 จ่าสิบต ารวจพะเยา จันทร์ศรี 627 นายพิทักษ์พล รัตนภักดี

603 นางสาวพัชญา บุญกองแก้ว 628 นายพิธกิตต์ เกิดมี

604 นายพัชระ ชนะสาร 629 นางพินทุมดี เหล่ากว้าง

605 นางสาวพัชราพร ภูช านิ 630 เรือเอกพิพัฒน์ เกษรบัว

606 นางสาวพัชราภรณ์ วรมาลี 631 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสารคาม

607 นางสาวพัชราวลี รักความชอบ 632 นางสาวพิมพร อ่อนค า

608 นางสาวพัชริดา เตียวตระกูล 633 นางพิมพ์รัตนะ มีลาภ

609 นางสาวพัชรี ชุมแสงศรี 634 นายพิรศักร อินทุจันทร์ยง

610 นางสาวพัชรี รองกล่ิน 635 นางสาวพิไลวรรณ ทองกองเตีย

611 นางสาวพัฒชะรีย์ วังนิคม 636 ร้อยต ารวจเอกพิษณุ ทัศญาณ

612 นายพัฒนพันธุ ์ตรีวัย 637 นายพิษณุ สอดศรี

613 นายพัฒนา เสนพรัต 638 นายพิสิฐ ภมรศิลปธรรม

614 นางสาวพัณณกร รักประยูร 639 นางสาวพีรญา สอนคุณแก้ว

615 นางสาวพัทรี ปลุกใจ 640 นายพีระจิตร เหตุทอง

616 นางสาวพันทิยา เหมพิจิตร 641 นายพีระพันธ์ ม่วงมัน

617 ว่าทีร้่อยตรีหญิงพัสตราภรณ์ ศรีประสม 642 นายพุฒิชัย ชลสิทธิ์

618 นายพิจารณ์ พลสุวรรณา 643 นายพุธรัตน์ เจริญสุข

619 ว่าทีร้่อยตรีพิจิตร งามเหลา 644 นางสาวเพชรดาว ผาติวรากร

620 นายพิชชา บ าเพ็ญศรี 645 นางสาวเพชรรัตน์ งามแสงสิริทรัพย์

621 นายพิชญุตม์ มีนะกนิษฐ 646 นางสาวเพ็ญนภารัตน์ สุขตุ๊น

622 นายพิชัย ยิ้มละมัย 647 นางสาวเพ็ญศิริ หนูนิล

623 ร้อยต ารวจโทพิชิตชัย รูปคม 648 นายเพทาย มณีศิลป์

624 ดาบต ารวจพิเชษฐ์ สุขจิตร 649 นางสาวเพียงตะวัน ลูกเงาะ

625 นายพิทักษ์ วิทยาพาสุข 650 นางสาวเพียงพิศ เพียรชนะ

แถวที่ 13 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

13-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

651 นางสาวเพียงหนึ่ง ไชยสิน 676 นายภาณุพงศ์ มัธยมนันท์

652 นางสาวแพรวพงษ์ สุขะพงษ์ 677 นายภาณุวัฒน์ มณีรัตน์

653 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี 678 นายภานุพงษ์ ไชยนาพันธ์

654 นางสาวไพรพัชระ ทะชาดา 679 นายภานุวัฒน์ เขียวชม

655 ร้อยต ารวจเอกไพรวรรณ ต้ันหลก 680 นางสาวภาวนา วันสูงเนิน

656 นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์ 681 นางสาวภาวิณี ดีโท่น

657 นายไพรัตน์ เพชรประดับ 682 นางสาวภาวิตา หนูรัตน์

658 ร้อยต ารวจโทไพโรจน์  สันดี 683 นายภาสกร เชื้อดวงผูย

659 นายภควัต แสงเทียนชัย 684 นางสาวภิญญดา โชติกิตติกุล

660 นายภณภัค  กันทรากรณ์ 685 นางสาวภิญญลักษณ์ เนตรทอง

661 นางสาวภนิดา จงสกุลศิริ 686 ร้อยต ารวจเอกภิทูร เจ็ดวรรณะ

662 นางสาวภรภัค สุบันนาจ 687 นายภูชิชย์ บุญประสงค์

663 นางสาวภัควลัญชญ์พร คงประเสริฐ 688 ดาบต ารวจภูดิศ พลเกษตร

664 นางภัตทรา หลักเพชร 689 นายภูไท กล่ินจันทร์

665 นางสาวภัทรขวัญ แสงพายัพ 690 นางสาวภูมรินทร์  สัมฤทธิเ์สมอ

666 นายภัทรฐิติ นิลด า 691 นายภูมิพัฒน์ เกษมสุข

667 นางสาวภัทรนิธิ ์โสนารถ 692 นายภูมิพัฒนพลากานต์ วงศ์สุเมธ

668 นายภัทรพงศ์ แก้วประจุ 693 นายภูมิรัชต์ เงาเงิน

669 นางสาวภัทรพร กฤตเวทิน 694 นางสาวภูริกา ทวิชสังข์

670 นายภัทรพล คุณะกฤดาธิการ 695 พันต ารวจตรีภูวมินทร์ อินนอก

671 นางสาวภัทรภร คุ้มเนตร 696 นายมงคล มอญค า

672 นางสาวภัทรมน สกุลพราหมณ์ 697 นายมงคล ลิมบานเย็น

673 นางสาวภัทรมาศ ฉันทนานุวัฒน์ 698 นายมงคลศักด์ิ คงเสาร์

674 นางสาวภัทรวดี  กัญนิภาชินธนา 699 นางสาวมณฑกานต์ ชัยสุนทรพันธุ์

675 นางสาวภัทราภรณ์ สุสมบูรณ์ 700 นางสาวมณฑิตรา กรสิงห์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)

14-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

701 นางสาวมณฑิรา หมอนทอง 726 นางสาวเยาวธิดา พิณสายแก้ว

702 นางสาวมณีนุช มะยีแต 727 นางสาวเยาวพาณี เอี่ยมประภาศ

703 นางสาวมณีรัตน์ วิเศษสิงห์ 728 นางสาวเยาวลักษณ์ ขวัญสุข

704 นางสาวมณีรัตน์ สิงห์มณี 729 นางสาวเยาวลักษณ์ เหล่าหา

705 นายมนตรี มณีรัตน์ 730 นายโยธิน กอเจริญรัตน์

706 นายมนตรี อัจฉริยสกุลชัย 731 นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์

707 นางสาวมนฤดี เหล่าประดิษฐ์ 732 นางสาวรฐานิษฐ์ พงศ์ธนาวดี

708 นางมนัสนันท์ วงศ์บาชุมโชค 733 นายรณกฤต พรมชัย

709 นางสาวมรกต ปานก าเหนิด 734 นายรณชัย เรืองวิทยาวุฒิ

710 นายมรกต สุกสีจันทร์ 735 นายรณวิทย์ ลาวงศ์เกิด

711 นางสาวมลัย โพธิทักษ์ 736 สิบต ารวจโทรตนพล เมฆบริสุทธิ์

712 นายมังกร อิ่มประพันธ์ตรี 737 นางสาวรพีพรรณ มหุวรรณ์

713 นางสาวมัทนา พรมเทศ 738 นางร่มพฤกษ์ บุตรชา

714 นางสาวมัทรี หูวอง 739 นางสาวระพีพรรณ คุณะเกษม

715 นายมานพ ธรรมเนียม 740 นายระพีวิทย์ แก้ววิเชียร

716 ร้อยต ารวจโทมาโนทย์ พ่วงช่วงโชติ 741 นางสาวระภีพร นุ่นเอียด

717 นางสาวมารีหยัน ส ามะเนี๊ยะ 742 ว่าทีร้่อยตรีรังสิต เกษมภูมิเจริญพงษ์

718 นางสาวมาลินี วงค์หนายโกฎ 743 นายรัชชานนท์ คงอิ่ม

719 นางสาวมินตรา เสนา 744 นางสาวรัชดาพร เมืองเก่า

720 นางสาวมินทร์ลดา ผลสุข 745 นางสาวรัชดาภรณ์ ค าจันทร์

721 นายไมตรี สมณะ 746 นางรัชนิศ ชนะสงคราม

722 นางสาวยมนา ฐินะกุล 747 นางสาวรัชนีวรรณ ชะนะหมัด

723 นายยุทธนา จินดา 748 นายรัชพล ทองช่วย

724 นางสาวยุวดี บุญถัด 749 นางสาวรัชมาพร ณ น่าน

725 นางสาวยุวดี วงษ์ค าจันทร์ 750 นายรัฏฐฤทธิ ์จักรวรรดิโยธิน

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)

15-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

751 นายรัฐพล วรเชษฐบัญชา 776 นางสาววนิดา โหมดว่องไว

752 นางสาวรัตตยา อาจชูช่วย 777 นายวรเดช ราชสงค์

753 นายรัตน์ชัยนันท์ สุวรรณเนตร 778 นางสาววรพรรณ เพ็ชรชนะ

754 นางสาวรัตน์ชา ใจอารีย์ 779 นายวรเมธ เหมพิจิตร

755 นางสาวรัตนมล สกุลชัยแก้ว 780 นางสาววรรณพร อึ้งตระกูล

756 นางสาวรัตนวดี จึงวิวัฒนกิตติ 781 นางสาววรรณา ชูส าโรง

757 นายรัตนะ เจริญขึ้น 782 นางสาววรรณา ซ้ายคง

758 นางสาวรัตนา พลเยี่ยมแสน 783 นางสาววรรณิศา ศรีบาง

759 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีประพัติ 784 นางสาววรรณิษา ทิพย์ด้วง

760 นางสาวรุจิรา กุลวงศ์ 785 นางสาววรรณี เกตุดี

761 นางรุจิเรข เรืองศรี 786 นางสาววรรลิยา สกุลเดช

762 ร้อยต ารวจเอกเริงชัย ขาวเรือง 787 นางสาววรรัตน์ พูลเพิม่

763 นายเรืองเดช นวสันติ 788 นางสาววรลักษณ์ เมืองประดิษฐ์

764 นางสาวฤดีพร ทัศนภิญโญ 789 นางสาววรวรรณ ชีวอัครพันธุ์

765 นางสาวลฎาภา อินมูล 790 นางสาววรวรรณ บัวแดง

766 นางสาวลัลลิมา หลิมศิริวงษ์ 791 เรืออากาศตรีวรวิชญ์ ตรีสุนทรรัตน์

767 นางสาวล าไพร หงษ์อุดร 792 นายวรวิทย์ บริพันธ์

768 นางสาวลีลาวดี เงินพงษกร 793 นายวรวุฒิ  รัตน์อัน

769 ว่าทีร้่อยตรีเลอพงศ์ พินิตภุชพงศ์ 794 นายวรวุฒิ บุญรอด

770 ว่าทีร้่อยตรีเลิศรัตน์ ไชยผล 795 ร้อยต ารวจโทวรวุฒิ แว่นแก้ว

771 นางสาววจิรา แก้วขุนทอง 796 นางสาววรัญญา ศิริโภคาสมบูรณ์

772 นายวชิรวิทย์ เปีย่มปิน่วงศ์ 797 นางสาววราภรณ์ จิตตุนัง

773 นางสาววชิราวรรณ จิตติศักดิวัตร 798 นางสาววราภรณ์ ชัยพันธุ์

774 นายวนัส พิณเขียว 799 นางสาววราภรณ์ ปรางยิ้ม

775 นางสาววนิดา คันนู 800 นางสาววราภรณ์ ลุนผง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 16 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

16-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

801 นางสาววราภรณ์ สีน้อย 826 นายวิจิตร มีมาก

802 นางสาววราภรณ์ อรรถวรรธน 827 นางสาววิจิตรา สุริวินิจ

803 ดาบต ารวจวรายุทธ สีโยธา 828 นายวิชชา เหล็กนุช

804 นางวริยา หวานแก้ว 829 ร้อยต ารวจเอกวิชัย ประเสริฐสังข์

805 นางสาววลัยลักษณ์ พงษ์งาม 830 นายวิชา สารบูรณ์

806 นายวสันต์ ขุนเพ็ชร 831 นายวิชาติ สาวิไสย

807 ว่าทีร้่อยตรีวฬฌัญญู สุมโนพรหม 832 พันต ารวจตรีวิเชียร นวลจันทร์

808 นายวัชชิระ แสนค า 833 นายวิโชติ บุญเรือง

809 นายวัชรธร เหล็กแก้วจ ารัส 834 นายวิฑูรย์ สมณะ

810 นายวัชรพงค์ ละม้าย 835 นายวิทย์ธวัช ศรีขวัญ

811 พันต ารวจโทวัชรพงษ์ ธรรมวงศ์ 836 นายวิทวัส ชูมณี

812 นายวัชระ ศรีจ าปา 837 นายวิทวัส แพทย์ศิลป์

813 นายวัชระ สมสุข 838 นายวิมล สังเกื้อ

814 นางสาววัชราภรณ์ เจษฎาอภิบาล 839 นางสาววิมลวรรณ เกี้ยงแสนเมือง

815 นางสาววัชราภรณ์ ศิริมา 840 นางสาววิมลศิริ ตันใจ

816 นางสาววัชราภรณ์ หามนตรี 841 นางสาววิระวี จันทันแก้ว

817 นายวันชนะ ชายขาว 842 นายวิรัตน์ นาทิพเวทย์

818 นายวันชัย ถาวรสินทธ์ 843 นางสาววิราศิณีย์ เมณฑ์กูล

819 นายวันโชค พงษ์สวัสด์ิ 844 นายวิริยะ ไตรพิทยาดิษฐ

820 นายวัลลภ ธีรธรรมธาดา 845 นายวิโรจน์ ด าสองศรี

821 นางสาววาริณี แย้มจะบก 846 นางวิลาวัณย์ อารีตระกูลเลิศ

822 นางสาววารุณี ไชยพูล 847 นางสาววิวัลยา มัชฌิมวงศ์

823 นางสาววารุณี เร่ือศรีจันทร์ 848 นางสาววิวิชชัชนันท์ จันทร์มณี

824 นางสาววาสนา สุดสน 849 นายวิศรุต ทองไพรวรรณ

825 พันต ารวจโทวิจิตร บุญวรรณ 850 นายวิศาล จันทะแสง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 17 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

17-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

851 นายวิศิษย์ศักด์ิ บุญน า 876 นางสาวศรัณย์ตา พงศ์หมายเกื้อ

852 นายวิษณุ แก้วมีวงศ์ 877 นายศรัณยพงศ์ เต็งอัครวัฒน์

853 ร้อยต ารวจโทวิสายันต์ หิรัญรัตน์ 878 นายศรายุทธ พิภักด์ิ

854 สิบต ารวจโทวิสิทธิ ์จงเจริญวิไล 879 นายศราวุธ เกื้อรัตน์

855 นายวีรชน ค้ึมยะราช 880 นายศราวุธ วุติยะตา

856 ร้อยต ารวจโทวีรเดช ทัดโกสุม 881 นายศราวุธ เวฬุวนาธร

857 นางสาววีรนุช พูลสวัสด์ิ 882 นางสาวศริญญา  อาสาพัฒน์

858 นายวีรพงศ์ เขาแก้ว 883 นางศรินทิพย์ นาคินทร์

859 นายวีรพันธุ ์คุ้มวิเชียร 884 พันต ารวจตรีหญิงศรีสมเกียรติ แท่นทอง

860 นางสาววีรวรรณ สุขท่ามะพลา 885 นายศรุติ มาตระกูล

861 นายวีระ หิรัญกุล 886 นางสาวศศิธร พงษ์เมธี

862 นายวีระชัย เดชดี 887 นางศศิภัสสร บุณยเกียรติ

863 นายวีระชัย มาดะมัน 888 นางสาวศศิมาภรณ์ รุ่งเรือง

864 นายวีระชัย อนุกูล 889 นางสาวศศิวรางค์ ตาละลักษณ์

865 นายวีระศักด์ิ ไผ่รุ่ง 890 นายศักด์ิชาย เรืองสังข์

866 นายวีระศักด์ิ พันธะโคตร 891 นายศักด์ิดา ขัมภะกิจ

867 นางสาววีราภรณ์ พรหมแช่ม 892 นายศักด์ิดา ร่ืนรมย์

868 ว่าทีร้่อยต ารวจตรีวีรินท์ ปานเหง้า 893 นายศักรินทร์ ศรีวิเชียร

869 นายวุฒิโชติ ฉีดอิ่ม 894 นายศิขรินทร์ หุน่เจริญ

870 จ่าสิบเอกเวชยันต์  แฝงพงศ์ 895 นายศิต วัชรสิรยากร

871 นายเวศิน หลิมตะกูล 896 นางสาวศิรวันประกาย วงศ์เบีย้สัจจ์

872 นางสาวศญามล หนูรักษา 897 นางสาวศิริกรณ์ ยงเกียรติกานต์

873 นายศรชัย ชูวิเชียร 898 นายศิริชัย ต้นงอ

874 นายศรชัย ตลาสุข 899 นางสาวศิริญญา ศรีพงษ์เพลิด

875 นายศรัณย์ ศรีจันทร์อินทร์ 900 นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์ทอง

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 18 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

901 นางสาวศิรินุช นานาวัน 926 นายศุภวัฒน์ อ่อนจันทร์

902 นางศิริประภา ไชยแสง 927 ว่าทีร้่อยตรีศุภวัตร เป้าทอง

903 นายศิริพงศ์ หนูมี 928 จ่าสิบต ารวจสกนธ์  ทศแก้ว

904 นายศิริพงษ์ วงศ์ใน 929 จ่าเอกสกล เกิดผล

905 นายศิริพงษ์ ส้ินภัย 930 นางสาวสกาวรัตน์ งามหยดย้อย

906 นางสาวศิริพร โคตรปัญญา 931 นางสาวสกุลตรา จิตรานนท์

907 นางสาวศิริพร ช่วยชูจิตร 932 นางสาวสกุลรัตน์ ทัสสโรภาส

908 นางสาวศิริพร บุญมี 933 นายส่งเสริม ชินวุฒิวงศ์

909 นางสาวศิริยา หาแก้ว 934 ว่าทีร้่อยตรีสดายุ สุทธิมาศ

910 นางศิริรัตน์ จันทร์ตรี 935 นายสนธิชัย พรมคุ้ม

911 นางสาวศิริวรรณ รอบุญ 936 นายสนอง ชูทอง

912 นางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล 937 นายสนาน ทวีชาติ

913 นายศิวกร เพ็ชรสีเงิน 938 นายสนาน พูลสวัสด์ิ

914 ร้อยต ารวจโทศิวกรณ์ แป้นไทย 939 นายสมเกียรติ เนียนเฮียน

915 ร้อยโทหญิงศิวรักษ์ รัตนผล 940 นายสมเกียรติ สอนสระคู

916 นางสาวศุภการย์ สุขต่าย 941 ดาบต ารวจสมเกียรติ สุวรรณกิจ

917 นายศุภชัย เกียรต์ิปิยะพันธ์ 942 นายสมจิตร ศรีเจริญ

918 นายศุภชัย ใจมั่น 943 นายสมชัย ปัตถา

919 นายศุภชัย ช้างกลาง 944 นายสมชาติ รักเวช

920 เรืออากาศโทศุภชัย ทองโสม 945 นายสมชาย เจือจ้อย

921 ร้อยต ารวจเอกศุภชัย ปุรินทราภิบาล 946 นายสมชาย อินสุวรรณโณ

922 นายศุภชัย สินพิทักษ์ชัย 947 นายสมเดช พูนน าเภา

923 นางสาวศุภมาส ข าอนันต์ 948 นายสมนึก รอดเจริญ

924 นางสาวศุภวรรณ สัจจะโชติ 949 ดาบต ารวจสมบัติ พอดี

925 นายศุภวัจน์ เนยนม 950 ร้อยต ารวจโทสมพงศ์ สุดฉิม

แถวที่ 19 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

951 นายสมพร สุวรรณมณี 976 นายสันติพงค์ รัตนศรี

952 นายสมพร แสงเงิน 977 นายสาคร พละการ

953 นายสมภพ ขันทอง 978 นางสาวสาธิดา คมข า

954 นายสมหมาย อวยชัย 979 นายสาธิต ฤทธิวงศ์

955 นายสมหวัง อินทบุตร 980 นางสาวสายชล กังศศิเทียม

956 นายสมัย บัวจูม 981 นางสายฝน ปุนหาวงค์

957 นายสรธร ศรีสว่าง 982 นางสายพิณ ปราบรัตน์

958 ร้อยต ารวจเอกสรพันธ์ หงษ์เวียงจันทร์ 983 นายสายหยุด เพ็งบุญชู

959 นายสรวุฒิ แสนเทศ 984 นางสาวสาวิตรี กลับกลาย

960 นางสาวสรัญญา บุญญาภิสมภาร 985 นางสาวสาวิตรี นารีรักษ์

961 พันต ารวจโทสราวุธ จงจิต 986 ร้อยต ารวจเอกส าราญ เขียวรัตนา

962 นางสาวสรินณา หล่อประเสริฐ 987 นางสาวส าราญ พลดี

963 นางสาวสลักฤทัย ล้ินทองค า 988 นายสิงหา นราภักด์ิ

964 นายสหรัชต์ วิเศษศรี 989 นางสาวสิชณบุญ หนูทอง

965 นายสหัสนัยน์ สวัสดิกูล 990 จ่าเอกสิทธิกร นุสสะ

966 นางสาวสหัสริน กิตติศักด์ิสุนทร 991 นายสิทธิโชค คล้อยสวาท

967 นางสาวสองศักด์ิ ชูภักดี 992 นายสิทธิเดช รุ่งเรือง

968 นายสักชิณ แตงโสภา 993 ร้อยต ารวจเอกสิทธิพงศ์ พลบุบผา

969 สิบต ารวจเอกสัจพันธ์  จันหาญ 994 ว่าทีร้่อยตรีสิทธิศักด์ิ อุตมา

970 นายสัญชนัท วงศ์สกุลสุขดี 995 นางสาวสินีนาถ สุขเกษม

971 ร้อยต ารวจเอกสัญญา จันทร์ด า 996 จ่าสิบต ารวจสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน

972 นายสัญญา ทุมชาติ 997 นางสาวสิริกร ทองห่อ

973 นายสัณห์พงศ์ เลิศรัตน์ 998 นางสาวสิริกุล  จันทร์เพ็ง

974 นางสาวสัณห์สิริ ทองแสง 999 นางสาวสิริปรียา  ทองโคตร

975 ร้อยต ารวจโทสันต์ชัย ศิริชุม 1000 นางสาวสิริรัตน์ วันทอง

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1001 นายสิริวัฒน์ วิเศษไชยานุสรณ์ 1026 นางสาวสุธาสินี พิสมัย

1002 นางสาวสิวลี นันทนพิบูล 1027 นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักด์ิ

1003 นายสุกรี สุทธิโส 1028 นางสาวสุธาสินี ศรีสงคราม

1004 นางสาวสุกัญญา กัณหกุล 1029 นางสาวสุธิดา  ทนุการ

1005 นางสาวสุกัญญา ชัยศิริ 1030 นางสาวสุธิศา อินทปัญสกุล

1006 นางสาวสุกัญญา เชื้อโพล้ง 1031 นางสาวสุธีรา สอวิหก

1007 นางสาวสุกัญญา แซ่ตัง 1032 นายสุนทร สืบขจร

1008 นางสาวสุกัญญา เมียดเตียบ 1033 นายสุนทร อยู่ทองอินทร์

1009 นางสาวสุขศิริ แป้นเขียว 1034 นางสาวสุนิสา ธัญพรสกลวัชร์

1010 นายสุขสันต์ิ ไชยมุสิก 1035 นางสาวสุเบญจวรรณ ทวีจิตติโภคิน

1011 นางสาวสุขุมาล หิรัญ 1036 ร้อยตรีสุพพัต ดรุณเนตร

1012 นายสุชพงศ์ บุญเสริม 1037 นางสาวสุพรรณี เพ็ชรมีศรี

1013 นางสาวสุชาดา คูนิอาจ 1038 นางสุพรรณี วันมาละ

1014 นายสุชาติ ชูแก้ว 1039 นางสาวสุพัชรา อรหันต์

1015 ดาบต ารวจสุชาติ ริมตระกูล 1040 นางสาวสุพัชราวรรณ ศรีไตรภพ

1016 นายสุชาติ วันทะยา 1041 นายสุพัฒน์ แดงปุน่

1017 นางสาวสุณิตา  เหวนอก 1042 นางสาวสุพัตรา ศรีดา

1018 นางสาวสุณีรัตน์ ปิยะวงษ์ 1043 นางสาวสุพิศ จีรคุณาธร

1019 นางสาวสุดาพร แก้วเวหา 1044 นางสาวสุภกัญญา อินทรทอง

1020 นางสาวสุดาศิลป์ บุญนอก 1045 นางสาวสุภัตรา ผ่องใส

1021 นายสุทธิชัย เจริญสกุลใหม่ 1046 นางสาวสุภัทรา จิตต์จันทร์

1022 นายสุทธิพัฒม์ มาลากรอง 1047 นางสาวสุภาพร ท าทอง

1023 นายสุทัต กิจเจริญ 1048 นางสาวสุภาภรณ์ กล่ินขจร

1024 นางสาวสุที อุ่นจิตร 1049 นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง

1025 นายสุธรรม เพ็ชรสุทธิ์ 1050 เรืออากาศโทหญิงสุภามาศ บ ารุงชาติ
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1051 นางสาวสุภาวดี พุม่น้อย 1076 นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช

1052 นายสุมลรัตน์ ไชยกาญจน์ 1077 นางสาวสุวรรณี บูรณวัฒนาโชค

1053 นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสด์ิ 1078 นางสาวสุวรรณี หามนตรี

1054 ร้อยต ารวจเอกสุมิตร ล้นทม 1079 นางสาวสุวารี สกุลสุทธิวัฒน์

1055 นายสุมิตร สากาลี 1080 นายสุวิทย์  แฝพิมาย

1056 นายสุเมธ วงศ์สวัสด์ิ 1081 นายสุวิทย์ เข็มบุญ

1057 นายสุเมธ หนูเผ่า 1082 พันต ารวจโทสุวิทย์ พิมแสง

1058 นางสาวสุรจิต ปรารถนา 1083 นายเสกสรรค์ วุฒิพงศ์

1059 นายสุรชัย ธีรสมบูรณ์กุล 1084 ร้อยต ารวจโทเสน่ห์ เสาเวียง

1060 นายสุรเชษฐ ขันธ์สุวรรณ 1085 นายเสริมวิทย์ หิรัญเขต

1061 นายสุรเดช พรหมสกุล 1086 นายเสริมศักด์ิ ไชยทา

1062 นายสุรเดช แสงวิเชียร 1087 นางสาวเสาวนีย์ พราหมณ์ทอง

1063 นายสุรพงศ์ วรดิษฐ์ 1088 นางสาวเสาวลักษณ์ กล่ินคง

1064 นายสุรพงษ์ แก้ววิเชียร 1089 นางสาวเสาวลักษณ์ จอง

1065 นายสุรภักด์ิ ข าปล้ืมจิตร์ 1090 นายไสว ไชยแสง

1066 นางสาวสุรยา พันธุ 1091 นางสาวหนึ่งฤทัย ประทุมกุล

1067 นายสุรศักด์ิ  สุตธรรม 1092 นางสาวเหมพิชญา เหมทานนท์

1068 นายสุรศักด์ิ เกตุชาติ 1093 นายอณัฐวิทย์ ชูกะนันท์

1069 นายสุรศักด์ิ เป็งมณี 1094 นายอดิรุจน์ คงปลอด

1070 นายสุรศักด์ิ วินธุพันธ์ 1095 นายอดิศร บุพศิริ

1071 ว่าทีร้่อยตรีสุระชัย เอนกรัตน์ 1096 ร้อยต ารวจเอกอติวัณณ์ ศักด์ิสูง

1072 นางสาวสุรัศวดี ภูพ่ันธ์ศรี 1097 นายอธิพัฒน์ บุราพันธ์

1073 นางสาวสุรัสวดี จันทร์ภักดี 1098 นางอนงค์  พัฒนโพธิ์

1074 พันต ารวจตรีหญิงสุรีรัตน์ อัมพันศิริรัตน์ 1099 ว่าทีร้่อยตรีอนันตฤทธิ ์ขันเศรษฐพงศ์

1075 นางสาวสุไลพร ขันทอง 1100 นายอนุชา จันทร์จ าปา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 22 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

22-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1101 นายอนุชา เพชรศิริ 1126 นางสาวอมลณัฐ สนั่นศิลป์

1102 นายอนุชา ภิญญะพงษ์ 1127 นางสาวอรณิชา สาครานนท์

1103 นายอนุชาติ จันทร์ทอง 1128 นางสาวอรทัย ใจตรง

1104 ร้อยต ารวจเอกอนุชิต  เหลาแหลม 1129 นางสาวอรนุช เหลืองทอง

1105 นายอนุวัติ กลมเกล้ียง 1130 นายอรรฆพล ว่องไว

1106 นายอนุศักด์ิ สุวรรณศรี 1131 นางสาวอรรจยา วงศ์สุวรรณ

1107 นางสาวอนุศาสน์ อภัยรัตน์ 1132 นายอรรถสิทธิ ์เชียงทอง

1108 นายอนุสรณ์ พันธุพ์ัฒน์ 1133 นางสาวอรวรรณ พรหมปาน

1109 นายอนุสิทธิ ์ศรีกาญจน์ 1134 นางสาวอรวรรณ ล้อประกานต์สิทธิ์

1110 นายอภิชัย ไชยชนะ 1135 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอรอุมา บุญจันทร์

1111 ร้อยต ารวจเอกอภิชาติ ปิน่วัฒนา 1136 นายอรุณไชย เลิศวิริยะกุล

1112 จ่าสิบต ารวจอภิชาติ พันธุโพธิ์ 1137 นางสาวอรุณธิดา ธาราศักด์ิ

1113 พันต ารวจเอกอภิฌาน สวัสดิบุตร 1138 ร้อยต ารวจโทอลงกรณ์ ผาภา

1114 นางสาวอภิญญา เก้าเอี้ยน 1139 ดาบต ารวจอะดล วิจิตรโสภา

1115 นางสาวอภิญญา น้อมสูงเนิน 1140 นายอัครพงค์ วงศ์ศรียา

1116 นายอภินันต์ พานิช 1141 นางสาวอังคณา พวงนาค

1117 นายอภิสิทธิ ์สินด า 1142 นางสาวอังคณา พานิชไตรภพ

1118 นายอมร นาวารักษ์ 1143 นางสาวอังสนา วงศ์วิวัฒน์

1119 นางสาวอมรกานต์ สังขพิชัย 1144 นางสาวอังสุมารินทร์ สุ่มมาตย์

1120 นางสาวอมรรัตน์  โกยทรัพย์มา 1145 นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน

1121 นางอมรรัตน์  สีเอี่ยม 1146 นางสาวอัจฉราพรรณ สันตกิจ

1122 นางสาวอมรรัตน์ ใจศิริ 1147 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอัจฉราภา นาไชยธง

1123 นางสาวอมรรัตน์ ถาวร 1148 นางสาวอัญชนา หาญใจ

1124 นางสาวอมรรัตน์ สติภา 1149 นางอัญชลี ชัยรัตนสุวรรณ

1125 ร้อยตรีอมรวิชญ์ ศรีระบุตร 1150 นางสาวอัญชลี ทองประกิจ

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 23 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

23-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1151 นางสาวอัญรินทร์ หิรัณย์ตันติกร 1177 นางสาวอิสรา ภูช่อธรรม

1152 นายอับดลรอศัก นุ้ยเศษ 1178 นางสาวอิสรีย์ ชัยเพชร

1153 นายอัมรินทร์ จารุตามระ 1179 นายอุดมศักด์ิ ณ นรงค์

1154 นายอัศนัย ศรีกงพาน 1180 นายอุทัย เสน่หา

1155 ร้อยต ารวจเอกอัศม์เดช ดินแดง 1181 ร้อยต ารวจเอกอุทิศ จันทรประพันธ์

1156 นายอัศวิน ธรรมวิทยาภูมิ 1182 นางสาวอุทุมพร แก้วมาลา

1157 นายอัศวิน เรือนเงิน 1183 นายเอกชัย สุขสมปอง

1158 ร้อยต ารวจโทอาจหาญ  แสงสงคราม 1184 นายเอกณัฐ น้อยถึง

1159 นางอาจารีย์ สุขจิตร 1185 ว่าทีร้่อยตรีเอกพล ศรีสุวิรางกูร

1160 นายอาณัติ ด้วงบาง 1186 ร้อยต ารวจเอกเอกพันธ์ ดีเลิศวุฒิกร

1161 นายอาทิตย์ รวมสิทธิ์ 1187 ร้อยต ารวจตรีเอกภพ ไปเหนือ

1162 นางสาวอารดา  ชัยเสนา 1188 นายเอกภพ ส่งแสง

1163 นางสาวอารยา อ่อนนอจันทร์ 1189 นายเอกรินทร์ สินธพ

1164 นางสาวอาริยา เทพเฉลิม 1190 นายเอกศักด์ิ ขวัญแก้ว

1165 นางสาวอารียา โพธิเ์รือง 1191 นายเอกสิทธิ ์สังฆะมณี

1166 นางสาวอาวีวรรณ ดุสิต 1192 นางสาวแอนนา เวทวัฒนาพิบูล

1167 นายอาษา ศรีอนันต์ 1193 นายโอฬาร สุตตะนาคา

1168 นาวาเอกอ านวย ปานทรัพย์ 1194 นางสาวไอรินลดา ปิน่แก้ว

1169 นายอ านาจ ทุมลา 1195 ร้อยต ารวจเอกหญิงฮานีฟะห์ เต๊ะหมัดหมะ

1170 ร้อยต ารวจโทอ านาจ หงษ์ภักดี 1196 นางสาวสาวิตรี งาคม

1171 นายอ าพล วัฒนะจ านงค์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) หลักสูตรนานาชาติ

1172 นางอ าไพ สุนทร 1197 นายออง ซอ มิน

1173 นายอิทธินันท์ วิภาวิน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)

1174 นายอิทธิมนต์ สุวรรณวิภากร 1198 นายกิตติพงษ์ ราชเกษร

1175 นายอิทธิวัตร เอกนก 1199 นายจุฑาภัค จันทรนคร

1176 นายอิศรา ทามณี 1200 นางสาวชิดชนก รูปเทวินทร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 24 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

24-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1201 นางสาวฐิติรัชต์ รักบุณยเกียรต์ิ 1225 นายสุทธิพงศ์ หาญด ารงค์รักษ์

1202 นางสาวณภัทร์ศรณ์ ศรีเมืองธน 1226 นายอรรถพล นาคราช

1203 นางสาวณัชชา มีเพชร 1227 นายอรรถพล พรมบรรดิษฐ

1204 นายนิธิศ โสระฐี 1228 นางสาวอุษณีย์ ศรีสวัสด์ิ

1205 นายปวริศ ชาติน้ าเพชร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศทางสุขภาพ)

1206 นางสาวเพ็ญประภา วงศ์ทอง 1229 นายไตรรัตน์ ใบศรี

1207 นางสาวภาวดี คงบัว 1230 นางสาวสิรินาถ ยั่งยืน

1208 นางสาวโรจนี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1231 นางสาวสิริพร รุจิสันต์ิ

1209 นางสาวศศิธร ดิษฐเจริญ

1210 นางสาวศิริเพ็ญ สุขสารัญ

1211 นางสาวสิริพรรณ เครือมั่นคงภักด์ิ

1212 นางสาวสุภาณี คชพันธ์สมโภชน์

1213 นางสาวสุวิดา รัตนวิเชียร

1214 นางสาวสุวิมล คล้ายผูก

1215 นายอนันท์ จันทร์อ่วม

1216 นางสาวอรพิชญ์ กล่ินจ าปา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

1217 นางสาวขวัญชีวี เทพพิทักษ์

1218 นายคมสัน อมรรัตน์มงคล

1219 นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม

1220 นายถิรเดช บุตรมาตย์

1221 นางสาวนรี ภูมิเหล่าแจ้ง

1222 นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร

1223 นายพิษณุ ภูฆงั

1224 นายสยุมพล ศรพรหม

แถวที่ 25 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

25-25 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

นิตศิาสตรมหาบัณฑิต

1 พระเจษฎา รักษาภักดี

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                  นิตศิาสตรดษุฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิตคณะนิตศิาสตร,์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะทัศนมาตรศาสตร์

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบเชา้)

แถวที่ 28 (รายงานตวั KLB 201)

28-28 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 


