
ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1 นางสาวกชกร เกป๎น 26 นางสาวกนิษฐา สายสุด

2 นางสาวกชกร สังเกตุ 27 นายกมล จันทรังษี

3 นางสาวกชนัฑ จิรกุลธนินทร 28 นายกมล ทองบุญชู

4 นางสาวกชพร มหาศิริโชคชัย 29 นางสาวกมลชนก บุญชูช่วย

5 นางสาวกชพร เสมอสุข 30 นางสาวกมลชนก พันธุว์งษ์

6 นางสาวกณิกนันต์ เพียรลิขิต 31 นางสาวกมลชนก พิมลเอกอักษร

7 นายกนก ดาราประภากาย 32 นางสาวกมลชนก ม่วงเมืองแสน

8 นางสาวกนกกาญจน์  รวดทรง 33 นางสาวกมลชนก ฤทธิท์้วม

9 นางสาวกนกกาญจน์ คุณสุข 34 นายกมลชัย ศรีเทพ

10 นางสาวกนกกาญจน์ แซ่ตัน 35 นางสาวกมลทิพย์ ศิลปสิริ

11 นางสาวกนกนาถ อลิปริยกุล 36 นางสาวกมลพร มาเจริญ

12 นางสาวกนกนุช กระแสกุล 37 นางสาวกมลมาลย์ ทรัพย์สําเริง

13 นางสาวกนกพร แซ่เอือง 38 นางสาวกมลรัตน์ บุญมี

14 นางสาวกนกพร ไทรฟ๎ก 39 นางสาวกมลรัตน์ ยอดใส

15 นางสาวกนกลักษณ์ ชนะเทศ 40 นางสาวกมลรัตน์ ศรีสร้อย

16 นางกนกลักษณ์ สมจิตร์ 41 นางสาวกมลวรรณ ดวงนาค

17 นางสาวกนกวรรณ แก้วดวง 42 นางสาวกมลวรรณ นาคประทุม

18 นางสาวกนกวรรณ คํ้าชู 43 นางสาวกมลวรรณ รัตนภักด์ิ

19 นางกนกวรรณ บุญมี 44 นางสาวกมลวรรณ สงวนวงษ์

20 นางสาวกนกวรรณ แปลกปลาด 45 นางสาวกมลวรรณ สังตระกูล

21 นางสาวกนกวรรณ พรเกื้อกูลทรัพย์ 46 นายกร สดากร

22 นางสาวกนกวรรณ พระสว่าง 47 นางสาวกรกช เสภา

23 นางสาวกนกวรรณ เย็นจอหอ 48 นายกรกฏ ไสวสุทธิเดช

24 นางสาวกนกวรรณ อยู่ร่วม 49 นางสาวกรกนก บุญบํารุง

25 นางสาวกนกอร พรหมขลิบนิล 50 นางสาวกรญาณิน เอี่ยมมี

รายชือ่มหาบัณฑิต
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51 นางสาวกรรณิกา กัลยาณคุปต์ 76 นายกฤษณ์ จันทุดม

52 นางสาวกรรณิกา เทพสิงห์แก้ว 77 นายกฤษณะ สีน้อยพรม

53 นางสาวกรรณิการ์ อยู่ยืนยง 78 นายกฤษดา หนูมี

54 นางสาวกรรธิมา สุวรรณศรี 79 นางสาวกวินธิดา อธิกิจไพบูลย์

55 นางสาวกรวิกา คําตัน 80 นายกวินพัฒน์ นิธิเตชเศรษฐ์

56 นางสาวกรวีณา เดชจํารัสอนันต์ 81 นางสาวกวินรัศม์ เรืองเอี่ยม

57 นางสาวกรองกาญจน์ รามวงศ์ 82 นายกวีวัฒน์ สุจวิพันธ์

58 นางสาวกรัณฑรัตน์ นันทยา 83 นายก้องเกียรติ ต้ังกิจมั่นคง

59 นางสาวกรัณฑรัตน์ โสตถิกุลนันท์ 84 นายก้องเกียรติ ยาน้อย

60 นางสาวกรัณฑา จิตโสภา 85 นายก้องศักด์ิ เนินหนู

61 นางสาวกรุณา มินสุวรรณ 86 นางสาวกอบกาญจน์ ชุมเชื้อธนบูลย์

62 นางสาวกรุณา วงค์ราษฎร์ 87 นายก่อศักด์ิ สุพัฒนะกรกิจ

63 นายกฤชมนตรี ทิพย์ประไพ 88 นางสาวกัญจน์ชญา อินถาใจ

64 นายกฤตนัย วัฒนสินศิริกุล 89 นางสาวกัญชลา หอมชื่น

65 นายกฤตภพ หัสถาดลอรุณ 90 นางสาวกัญชลิกา อุทัยอ้ม

66 นางสาวกฤตวรรณ เกิดมนต์ 91 นางสาวกัญญ์ชิสา ดีรอด

67 นางสาวกฤตินี เอื้อหิรัญญานนท์ 92 นางสาวกัญญ์ชิสา สุกเทพ

68 นางสาวกฤติมา เวชยางกูล 93 นางสาวกัญญภัทร เกตุวิชิต

69 นางสาวกฤติยา สุขสวัสด์ิ 94 นางสาวกัญญภา สมานเดชาพงศ์

70 นางสาวกฤติรดา บวรปุญโญทัย 95 นางสาวกัญญาณัฐ นะวะคํา

71 นางสาวกฤติรดา วรนาถชนะกุล 96 นางสาวกัญญารัตน์ อิ้วชาวนา

72 นายกฤษฎา เซ็นติมา 97 นางสาวกัญณพัชร์ ญาติดอน

73 นายกฤษฎา ผาทอง 98 นางสาวกัญณรัช บุณยชัยณิช

74 นายกฤษฎา พันธุนนท์ 99 นางสาวกัญยาณี ศิริคุณ

75 นายกฤษฎา ลีลานุตเกษม 100 นายกัฐคณัฐ ชัยวิทยกาญจน์

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)
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101 นางสาวกัณณิกา ตาป๎น๋ 126 นายกิจจา ศรีสิริประเสริฐ

102 นางสาวกัณทิมา แซ่เอี้ย 127 นางสาวกิดาการ นิพรรัมย์

103 นางสาวกันต์กมล ปิยะมาลาชัย 128 นางสาวกิตดาพร เณรยอด

104 นายกันตภณ มิสเล็ม 129 นายกิตติคุณ ต้ังชวลิต

105 นางสาวกันทรี ฤทธิเ์รืองเดช 130 นายกิตติเทพ กิตติวานิช

106 นางสาวกันยกร วัฒนจารุถาวร 131 นายกิตติธัช โรจนโภควาณิชย์

107 นางสาวกันย์สินี วงษ์กีรติกร 132 นายกิตติธัช สุหงษา

108 นายกัมพล รัตนบุรี 133 นายกิตตินันท์ นนทะวัน

109 นางสาวกัลย์ฐิตา ชาญรัฐเศรษฐ์ 134 นายกิตติพงษ์ เงกสูงเนิน

110 นางสาวกัลยากร สุทธิพงศ์ 135 นายกิตติพงษ์ จันทร์ศรี

111 นางสาวกัลยาภัสร์ พงษ์งามเกียรติ 136 นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์

112 นางสาวกัลยารัตน์ พงษ์งามเกียรติ 137 นายกิตติพงษ์ วิจารจักร์

113 นางสาวกาญจน์มาส เพิม่ปรีชา เสียงดี 138 นายกิตติภพ พูลเพิม่

114 นางสาวกาญจนา เกิดสุข 139 นางสาวกิตติมา  การวิทยี

115 นางสาวกาญจนา โพธิคํ์า 140 นางสาวกิตติมา ลาภาวรกุล

116 นางสาวกาญจนา สงหนู 141 นางสาวกิตติยา พรหมวิเศษ

117 นางสาวกาญจนา สาลีโภชน์ 142 นายกิตติศักด์ิ พรมโลกา

118 นางสาวกานต์ทิตา หมานมิตร 143 นายกิตติศักด์ิ รุ่งเรืองวิริยะ

119 นางสาวกานต์รวี เพชรคงแก้ว 144 นายกิตติสัณห์ มงคลสวัสด์ิ

120 นายการ์รัญํู รุ่งเรือง 145 นางสาวกิติภา พันธ์ยาง

121 นางสาวการะเกตุ วรกุลอมรรัตน์ 146 นางสาวกิติยา วงศ์จะโปะ

122 นายก้าวกาญจน์ บัวแก้ว 147 นางสาวกิติยาภรณ์ ทองนอก

123 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญจีม 148 นายกิติศักด์ิ เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์

124 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุภาเพ็ชร์ 149 นางสาวกีรติ ผลประเสริฐ

125 นางกิ่งไผ่ จันทร์อยู่ 150 นางสาวกุญจิกา แซ่ล้ิม

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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151 นายกุญช์ภัช ปุญญาภูษิต 176 นางสาวเกศิณี สีกุลา

152 นางสาวกุณฑลี โพธิธ์ัญญา 177 นายเกษมสุข พรหมพล

153 นางสาวกุลธิดา หงส์วีรกุล 178 จ่าสิบตรีเกียรติศักด์ิ ฤทธิศักดิกุล

154 นางสาวกุลนิษฐ์ ตาเกิด 179 นายเกื้อ เป้าหินต้ัง

155 นางกุลนิษฐ์ พุม่ไสว 180 นางสาวโกมลรัตน์ จุละจาริตต์

156 นางสาวกุลยา เทพิน 181 นายไกรเลิศ บุญศรี

157 นางสาวกุลยา บุญมา 182 นายไกรวุฒิ ศิริวรรณ

158 นางสาวกุลวดี ทิวัตถ์วงศ์ธร 183 นายไกรษร พาพิลา

159 นางสาวกุลิสรา รุ่งเกียรติกุล 184 นายขจรศักด์ิ ล้ิมประไพ

160 นางสาวกุลิสรา เรืองแก้ว 185 นางสาวขนิษฐา กองแก้ว

161 นางสาวกุสุมา ศิลป์วิเศษสรรค์ 186 นางสาวขนิษฐา จิตรโคตร

162 นายเกดิษฐ์ เฉลยไตร 187 นางสาวขนิษฐา ผลาคุณ

163 นางสาวเกตน์สิรี กาญจนพิบูลย์ 188 นางสาวขนิษฐา อุตทา

164 นายเกรียงศักด์ิ คณินชวาลธนโชติ 189 นางสาวขวัญใจ นภาโพธิท์อง

165 นางสาวเกลวลินทร์ อิศรภักดี 190 นายขวัญชัย ปุเรตัง

166 นางสาวเกล้ากาญจน์ พงษ์ประสิทธิ์ 191 นางสาวขวัญชีวา กาวินันท์

167 นางสาวเกศทิพย์  ตันติบูรณกุล 192 นางสาวขวัญรวี ไตรโอสถ

168 นางสาวเกศรา บันลือศรีสกุล 193 นางสาวขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย

169 นางสาวเกศรา เพิม่ชอบ 194 นางสาวขวัญลดา มอญแก้ว

170 นางสาวเกศรา หล้าทร 195 นางสาวขวัญหทัย สกุลมีเกียรติ

171 นางสาวเกศราภรณ์ ชินนะ 196 นายเขมชาติ ล่ิมทองน้อย

172 นางสาวเกศริน ขนอม 197 นางสาวเขมนิจ เมฆแย้ม

173 นางเกศริน โรงสะอาด 198 นายคณพล สีดลรัศมี

174 นางสาวเกศรินทร์ มั่นคง 199 นายคณาวัตร ลักษณะคชา

175 นางสาวเกศวรินทร์ ด่านวิทยากุล 200 นางสาวคณิตา สันติวรกุล

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

รายชือ่มหาบัณฑิต
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201 นายคธา จันทร์จารุวัฒน์ 226 นางสาวจริยา นามจิต

202 นายคม ธรรมรัตน์ 227 นางสาวจริยา ยวงมณี

203 นายคมสัน นุ่มเจริญ 228 นางสาวจริสุดา ตัณฑะสุวรรณะ

204 นายคมสันต์ เทียบธรรม 229 นางสาวจอมใจ เสือย้อย

205 นายครองพัฒน์ ปุตระเศรณี 230 นายจักกาย ทรัพย์เจริญ

206 นางสาวคันธรัตน์ แก้วสังข์ 231 นายจักรกฤษณ์ รักษ์คิด

207 นายคามิน ปฏิภาภรณ์ 232 นายจักรภพ แจ่มรัศมี

208 นายคีตภัทร ฉวีวงศ์ 233 นางสาวจัตุรถาภรณ์ ห้วยจันทร์

209 นายคุณวัฒน์ ธรรมป๎ต 234 นางสาวจันทกานต์ กันอินทร์

210 นายคุณากร วิจิตรสมบัติ 235 นางสาวจันทกานต์ บุญยิ่ง

211 นายคุณาพจน์ สาเพิม่ทรัพย์ 236 นางสาวจันทภา ทัดแก้ว

212 นายโฆษิต ศักด์ิตนไท 237 นางสาวจันทร์จิรา ก้อนแก้ว

213 นางสาวจตุพร ชัยนุ 238 ว่าทีร้่อยตรีหญิงจันทร์จิรา แหนคํา

214 นายจตุพล ธรรมวงค์ 239 นางสาวจันทร์จีรา ป๎ญญาศรี

215 นายจตุรพร ชาญศิริ 240 นางสาวจันทร์ทิพย์ ผุยพันธ์

216 นางสาวจรยพร วัชระไชยคุปต์ 241 นางสาวจันทร์ธิดา ใจแปง

217 นางสาวจรรตพร เลิกเทศ 242 นางสาวจันทร์แรม เกื้อเม่ง

218 นางสาวจรรยา กาฬจันโท 243 นางสาวจันทร์วลัย จิตตะยโศธร

219 นางจรรยา คีรีรัตน์ 244 นางสาวจันทร์วิจิตร จันทร์มูล

220 นายจรัญ ชมเชย 245 นางสาวจันทรัตน์ ชินะป๎ญณสิทธิ์

221 นางสาวจรัสสรวง ศรีวราพงษ์ 246 นางสาวจันทรา สุขย่น

222 นายจริงจัง มนาปี 247 นางสาวจันทิมา ไตรวรรณ์

223 นางสาวจริยะ สงละออ 248 นางสาวจันทิมา ธาดาสกุลอุดม

224 นางสาวจริยา แดงขาว 249 นางสาวจันทิมา บุญไชย

225 นางสาวจริยา ธารณรักษ์ 250 นางสาวจันทิมา ริมหนองเรือ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 5 (รายงานตวั KLB 201)

5-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

251 นางสาวจันทิมาพร ศิลป์ประพันธ์ 276 นายจิรพงศ์ อยู่นคร

252 นางสาวจันทิรา นาคสวัสด์ิ 277 นายจิรพงษ์ เส็งประชา

253 นางสาวจาฏุพัจน์ พลศร 278 นางสาวจิรพรรณ แสงรุ้ง

254 นางสาวจารวี แสงอุทัย 279 นางสาวจิรภรณ์ บุญจันทร์

255 นางสาวจารุณี ภูป่ระไพ 280 นายจิรภัทร เอียวงษ์

256 นางสาวจารุนันท์ ทะก๋า 281 นางจิรวดี  นาคป๎น้

257 นางสาวจารุนันท์ อินทนิน 282 นางสาวจิรวรรณ เสริฐโอชะ

258 นางสาวจารุรัตน์ วิตานา 283 นายจิรวัฒน์ ตรีเข้ม

259 นางสาวจารุวรรณ จักรอินทร์ 284 นางสาวจิรสุดา กลับบ้านเกาะ

260 นางสาวจารุวรรณ เพ็งบุตร 285 นางสาวจิระประภา เข็มแหลม

261 นางสาวจารุวรรณ รัตนมั่นคง 286 นางสาวจิรัชญา จันมะณี

262 นางสาวจิดาภา แก้วยังจิตร์ 287 จ่าสิบเอกจิรัฎฐ์ สุทธยากรณ์

263 นางสาวจิตติมา มงคล 288 นายจิรัฏฐ์ ตันสถิรานันท์

264 นางสาวจิตติมา สุขสง่า 289 นางสาวจิรัฐติกาล เจริญสุข

265 นางสาวจิตติยา ปาไทย 290 นางสาวจิรัฐิติ ชูตระกูล

266 นางสาวจิตธนา อนันต์เจริญยศ 291 นายจิรัสย์ อุไพพานิช

267 นางสาวจิตรานุช ปิน่ทอง 292 นางสาวจิราพร ก้านขุนทด

268 นางสาวจิตราพร แจ้งจุล 293 นางสาวจิราพร ชะโน

269 พันจ่าเอกจินดา พรรณสมบัติ 294 นางสาวจิราพร โพธิช์นิด

270 นางสาวจินดารัตน์ ชเนตติวงศ์ 295 นางสาวจิราพร วงศ์จักรแก้ว

271 นางสาวจินตนา มาเรือนกุล 296 นางสาวจิราพร สีสวย

272 นางสาวจิรฐา กิจภัทรกุล 297 นางสาวจิราภรณ์ คงพญา

273 นางสาวจิรฐา ต้นศิริอนุสรณ์ 298 นางสาวจิราภรณ์ ดาวดี

274 นางสาวจิรนันท์ วงษ์สวัสด์ิ 299 นางสาวจิราวรรณ เพ็งสกุล

275 นายจิรพงศ์ สําราญบํารุง 300 นางจิราวรรณ สมหวัง

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)
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บัณฑิตวิทยาลัย 
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

301 นางสาวจีรพรรณ แสงเพชร 326 นายเจด กิตาการกุล

302 นางสาวจีรภา ขับสนิท 327 นางสาวเจนจิรา เววา

303 นายจีรวุฒิ ธนะเพทย์ 328 นายเจนวิทย์ เปียมณี

304 นางสาวจีรษา แสนราชา 329 นายเจษฎา วุฒิชัยวรกุล

305 นายจีระพงศ์ เอื้ออภิสิทธิว์งค์ 330 นายฉลองรัฐ สมบัติเวชสิทธิ์

306 นายจีราวัฒน์ เกษมสืบศิริกุล 331 นางสาวฉัฐฐา ขจรศรีพิทักษ์

307 นางสาวจุฑาทิพย์  ช่อลัดดา 332 นางสาวฉัตรกมล กล้ิงสลุง

308 นางสาวจุฑาทิพย์ เด็ดดวง 333 นางสาวฉัตรแก้ว เอี่ยมสะอาด

309 นางสาวจุฑาทิพย์ บุนนะ 334 นายฉัตรชัย กฤชด้ามนิล

310 นางสาวจุฑาทิพย์ ป๎ทมะสุวรรณ 335 นายฉัตรชัย รุ่งเรือง

311 นางสาวจุฑาทิพย์ เย็นวนิช 336 ว่าทีร้่อยตรีฉัตรชัย สตรี

312 นางสาวจุฑาทิพย์ โลหะ 337 นางสาวฉัตรฑิกา ทาโคตร์

313 นางสาวจุฑามณี มณีฉาย 338 นายฉัตรดนัย จันทรกิติวุฒิ

314 นางสาวจุฑามาศ คงทรัพย์ 339 นายฉัตรบวร แย้มนิล

315 นางสาวจุฑามาศ แซ่ซุย 340 นายฉัตรมงคล มหาจักร์

316 นางสาวจุฑามาศ แซ่ตัน 341 นายฉันท์ชนก จันทรกิติวุฒิ

317 นางสาวจุฑามาศ ธนบวรศิริเดช 342 นางสาวฉันทนา จันทรคาต

318 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วช่วย 343 นางสาวฉันทนา มาเผือก

319 นางสาวจุฑาลักษณ์ จิตพิทักษ์ 344 นายเฉลิมเกียรติ ฉายายนต์

320 นางสาวจุฑาวัลภ์ หาญใจ 345 นายเฉลิมชัย ด้วงจาด

321 นางสาวจุธาภรณ์ ชาวสวนกล้วย 346 นายเฉลิมชัย สุวัณณกีฏะ

322 ว่าทีร้่อยตรีหญิงจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ 347 นายเฉิดวิทย์ เปีย่มการุณ

323 นายจุฬรัช ปานเจริญ 348 ว่าทีร้่อยตรีหญิงชญณิพัฒฑ์ วาดอุดม

324 นางสาวจุฬารัตน์ ถันอุปถัมภ์ 349 นางสาวชญวรรณ ธรรมวีระพงษ์

325 นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉิดฉวีวรรณ 350 นางสาวชญาดา ประดับหิน

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)
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ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

351 นางสาวชญาน์นันท์ มัณฑะธนาวิทย์ 376 นางสาวชนิตา จิตวโรภาส

352 นางสาวชญาน์นันท์ ศิริวรารัศม์ 377 นายชนินทร เรืองประทีป

353 นางสาวชญานิษฐ์ สมเคราะห์ 378 นางสาวชนินาถ  ตรงกระโทก

354 นางสาวชญาภา ประเสริฐสุข 379 นางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น

355 นางสาวชฎากาญจน์ เหมทานนท์ 380 นางสาวชมนภัส นิจจํารูญ

356 นางสาวชณัฐแก้ว อังศุธนสมบัติ 381 นางสาวชมพูนุช เติมรัตนสุวรรณ

357 นางสาวชณิดา สัญชานันก์ 382 นางสาวชมพูนุท บุตรวังหิน

358 ร้อยตํารวจเอกชณิตพงศ์ ศิริเวช 383 นางสาวชมพูนุท ประคองสาย

359 นางสาวชนกนาฎ เทียนบูชา 384 นางสาวชมัยพร แป้นเพ็ชร

360 นางสาวชนกพร สุพันธ์ 385 นายชยพล ปิน่ทอง

361 นายชนบดี นคร 386 นายชยากร พินธุ

362 นางสาวชนม์สิตา  พิมลชัยกาญจน์ 387 นางสาวชยาภา ล้ิมสงวน

363 นายชนสิทธิ ์เจริญศิลป์ 388 นายชยุต วรรณไกรศรี

364 นางสาวชนัญชิดา แจ่มแจ้ง 389 นางสาวชรินรัตน์ จงเพิม่วัฒนะผล

365 นางสาวชนัญชิดา บํารุงศรี 390 นางสาวชลดา พรมเสน

366 นางสาวชนัญชิดา พันธมาศ 391 นางสาวชลธิชา แก้ววิเศษ

367 นางสาวชนันท์ภรณ์ สุนนท์ราษฎร์ 392 นางสาวชลธิชา ทิพย์ประทุม

368 นางสาวชนากานต์ พรหมประดิษฐ์ 393 นางสาวชลธิพร มณีนาคทอง

369 นายชนาภัทร ดีเจริญเกียรติ 394 นางสาวชลนิชา แตงอ่อน

370 นางสาวชนาภา จันทะรักษา 395 นางสาวชลัญธร กันติตระกูล

371 นายชนาวุธ ภักดีพันธ์ 396 นางสาวชลิกา  จันทรวัต

372 นางสาวชนิดา อยู่จันทร์ 397 นางสาวชลิฎสุดา คําแสนสุข

373 นางสาวชนิดาภา จุติแหลมทอง 398 นางสาวชลิดา  อะทาโส

374 นางสาวชนิดาภา พูลเขาล้าน 399 นางสาวชลิดา โชติชินวรรธ

375 นางสาวชนิตสิรี  ไชยชาติ 400 นายชลิต ขําแก้ว

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)
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บัณฑิตวิทยาลัย 
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

401 ร้อยตํารวจโทชวพล เชื้อเพ็ชร์ 426 นางสาวชาคริยา เหลาทอง

402 นายชวพล เสนาพล 427 นายชาญชัย หิรัญถาวร

403 นายชวลิต วิจิตรวรพันธุ์ 428 นายชาญณรงค์ สุชาติพงศ์

404 นางสาวชวลี ศรีศิล 429 นายชาตรี เตชะวิจิตร์

405 นายชัชชัย ดีวงษ์ 430 นายชานนทร์ สุธนะวุฒิ

406 นายชัชชัย ทองโต 431 นางสาวชาลิณีย์ พูลสุวรรณ

407 นายชัชชัย บุญช่วย 432 นางสาวชิดชนก เจริญสินถาวร

408 นางสาวชัชฎาภรณ์ แดงหนองหิน 433 นางสาวชิดชนก นาคราช

409 นางสาวชัชฎาภรณ์ ป๎ญญาอิสระ 434 นายชิดชัย ประดิษฐ์ค่าย

410 นายชัชวาล แซ่เต็ง 435 นายชินบุตร ชินวงศ์

411 นายชัชวาล เทพผา 436 นายชิษณุพงษ์ จิณณธรรมพงษ์

412 นายชัชวาลย์  ชัยมงคล 437 นางสาวชีวานันท์ สิงห์โคตร

413 นายชัชวาลย์ เตยะวงศ์ 438 นางสาวชีวารัตน์ อุนการุณวงษ์

414 นางสาวชัชศรัณย์ คําตา 439 นางสาวชุตินันท์ ปทุมบาล

415 นางสาวชัญญภัค  ขุนไชย 440 ร้อยตํารวจโทหญิงชุตินาฏ มีไพบูลย์สกุล

416 นางสาวชัญญาภัค พุทธธัญจิรา 441 นางสาวชุติมา แก้วบัวสังข์

417 นายชัยกร จิตวโรภาส 442 นางสาวชุติมา เหล่าประเสริฐศิริ

418 นายชัยพร เขียวขํา 443 นางสาวชุรินทร์ วิชาลัย

419 นายชัยพร ดวงแก้ว 444 นางสาวชุรีพร มูลเมือง

420 นายชัยภัทร เฉลิมโพธิศ์รี 445 นายชูเกียรติ งามประวิง

421 นายชัยยุทธ ศุภกิจรุ่งเจริญ 446 ว่าทีร้่อยตรีชูชาติ กุลไทย

422 นายชัยรัตน์ ดวงทิม 447 นายชูชีพ มีอนันต์

423 พลตรีชัยรัตน์ เสนะวีณิน 448 นายเชษฐพล พรหมธารี

424 ร้อยตํารวจโทชัยสิทธิ ์หอมนาน 449 นายเชาว์ริต ร่มโพธิ์

425 นายชาคริต เอียดวิจิตร์ 450 นายโชคชัย สีมา

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)

9-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

451 นายโชคพรชัย ต้ังเจริญชัยวาณิช 476 นายฐาปนา  สร้อยทอง

452 นางสาวโชติกา กรณ์โคกกรวด 477 สิบตํารวจตรีหญิงฐาปนี บัวปล่ัง

453 นางสาวโชติกา บุบพระโรจน์ 478 นางสาวฐาปนี ป๎ญจบุตรีวงศ์

454 นางโชติกา หิรัญวัฒน์ 479 นางสาวฐิตาภรณ์ เทียนวิจิตรฉาย

455 นางสาวโชติกาญจ์ ฌรันย์กัลยา 480 นางสาวฐิตาภา บุญจัตุรัส

456 นางสาวซัลวา บินสลาม 481 นางสาวฐิตารีย์ แก้วแพร่

457 นางสาวซาบารียะห์ ยาแต 482 นายฐิติญา ชูมี

458 นางสาวฌานิศามน มณีกรรณ์ 483 นางสาวฐิติพร พลันไธสง

459 นางสาวฌิชนก กล่อมจิต 484 นางสาวฐิติพร อินทรสุข

460 ร้อยตํารวจเอกญัตติพงศ์ งูทิพย์ 485 นางสาวฐิติมา เทีย่งใจดี

461 นางสาวญาฌิศา ณ ถลาง 486 นางสาวฐิติมา นบนอบ

462 นางสาวญาณวรรณ์ โพธิอ์่อน 487 นางฐิติมา พรพิพิธ

463 นางสาวญาณัจฉรา ใหม่น้อย 488 นางสาวฐิติรัตน์ จุฑากรณ์

464 นางสาวญาณิศา จันทร์ช่วง 489 นางสาวฐิติรัตน์ หล่อเลอเลิศ

465 นางสาวฏนัฐฐา รักบํารุง 490 นางสาวฐิรกาญจน์ดา รุ่งแจ้ง

466 นายฐนปกรญ์ ชัยเฉลิมปรีชา 491 นางสาวฑณิชา กาญจน์ภรณ์

467 นางสาวฐนัญญา จงพิศุทธิโสภณ 492 นายฑลมณ ลือมงคล

468 ว่าทีร้่อยตรีหญิงฐมกร วงษ์ศรีปาน 493 นางสาวณชญาดา สนมเนาว์

469 นางสาวฐาณุการณ์ ทองพูน 494 นางสาวณชนก เตมัยสมิธิ

470 นายฐานวัฒน์ สาวันดี 495 นางสาวณฐกมล จันทมาศ

471 นางสาวฐานิชา ถุลจันทร์ 496 นายณฐกร เรืองฤทธิ์

472 นางสาวฐานิต บัวสุวรรณ์ 497 นางสาวณฐา นฤสิทธิภัทร

473 นายฐานิศร์ ชาวนา 498 นางณฐิตาภา ถมฉิมพลี

474 นางสาวฐานิษฐ์  เอกศิริศุภพงศ์ 499 นายณเดชน์ พุม่มณี

475 นางฐาปณีย์ ว่องปรีชา 500 นางสาวณติภา เมฆานุรัตน์

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 10 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

10-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

501 นางสาวณปภัช เตมัยสมิธิ 526 นางสาวณัฏฐิกา เวฬุวนารัก

502 นางสาวณภัชชา สิงห์ทุม 527 นางสาวณัฏฐิยา สุภัทราชัย

503 นางสาวณภัทร ศัตรูพินาศ 528 นายณัฐ พิลึก

504 นางสาวณภาดา สุวรรณกําจาย 529 นายณัฐกร รงค์ประเสริฐกุล

505 นายณรงค์ กินนร 530 นางสาวณัฐกฤตา ชาญชัยวุธ

506 นายณรงค์ อินทพงษ์ 531 นางสาวณัฐกานต์ ชลพิทักษ์วงศ์

507 นายณรงค์ศักด์ิ จันทะชา 532 นางสาวณัฐกานต์ นามป๎ญญา

508 นายณรงค์ศักด์ิ พัฒนเดชภูรินทร์ 533 นางสาวณัฐกานต์ นามเสถียร

509 นายณรงเดช แสงฉาย 534 นางณัฐกานต์ ปาณชู

510 นางสาวณวิธรา ฝอยทอง 535 นางสาวณัฐกานต์ แสนหมื่น

511 นางสาวณสรัญ อ่อนจงไกร 536 นางสาวณัฐกานต์ เหตุทอง

512 นางสาวณัชชา กงชัยภูมิ 537 นายณัฐกิตต์ิ โชติมานิต

513 นางสาวณัชชา ใสสุก 538 นายณัฐกิตต์ิ ภูวพันธ์รัตนธร

514 นางสาวณัชชารีย์ ไชยสัตย์ 539 นางสาวณัฐชนา พลภักดี

515 นางสาวณัชชารีย์ พรเศรษฐานันท์ 540 นางสาวณัฐชมนต์ พิศาลพัชรเลิศ

516 นางสาวณัชฎานันท์ เสนนะ 541 นางสาวณัฐชยา รุ่งเรืองฤทธิ์

517 นายณัชภวิศ ชัยวีระวงศ์ 542 นางสาวณัฐชรีญา พฤกษชาติ

518 นางสาวณัฎฐฑีราลักณ์ บุตรชัยนนท์ 543 นายณัฐชัย สารารักษ์

519 นายณัฎฐ์สิทธิ ์แก้วสังหาร 544 นางสาวณัฐฐิญา พรหมน้อย

520 นายณัฏฐกร เล้ียงถนอม 545 นางสาวณัฐฐินันท์ ชมเชย

521 นางสาวณัฏฐกันย์ บัวคล่ีใบ 546 นายณัฐณรงค์ บุญเจือ

522 นางสาวณัฏฐ์ชญาภา นาแพร่ 547 นางสาวณัฐณิชา กลีบบัวบาน

523 นางสาวณัฏฐนันท์  ธนูบรรพ์ 548 นางสาวณัฐณิชา คําแก้ว

524 นางสาวณัฏฐ์รมณ กล่ินมาลัย 549 นางสาวณัฐณิชา บุญกล่อม

525 นางสาวณัฏฐ์รินทร นวพรคงปรีชา 550 นางสาวณัฐณิชา ลายลิขิต

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 11 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

11-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

551 นางสาวณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ 576 นายณัฐพรรษ ปุงยะ

552 นางสาวณัฐณิชา โอศิริ 577 ว่าทีร้่อยตรีณัฐพล  คงนนท์

553 นายณัฐดนัย กุญแจทอง 578 นายณัฐพล พงษ์วัชรารักษ์

554 นายณัฐดนัย ทองแลบ 579 นายณัฐพล พงษ์ศิริ

555 นายณัฐเดช ปราการสมุทร 580 นายณัฐพล พรชัยศรี

556 นางสาวณัฐทิชา นกยูง 581 นายณัฐพล หนูพันธ์

557 นางสาวณัฐธยาน์ มูลทองชุน 582 นายณัฐพล อัครเวสสะพงศ์

558 นางสาวณัฐธยาน์ หินทร์ผา 583 นายณัฐภัทร สมใจ

559 นางสาวณัฐธิดา ชุ่มเชื้อ 584 นางสาวณัฐมณี แม่สอนลา

560 นางสาวณัฐธิดา เสถียรไทย 585 นางสาวณัฐมล จริตงาม

561 นางสาวณัฐนันท์ เมืองปล้ืม 586 นางสาวณัฐรดี ธนป๎ญญากุล

562 นางสาวณัฐนิช โชคเบญจถาวร 587 นางสาวณัฐรุจา รัตนพันธ์

563 ว่าทีร้่อยตรีณัฐพงศ์  กาญจนพิบูลย์ 588 นางสาวณัฐวดี จําเริญพิศ

564 นายณัฐพงศ์ กอบกระโทก 589 นางสาวณัฐวดี หัตถบูรณ์

565 นายณัฐพงษ์ พรมแก้ว 590 นางสาวณัฐวลัญช์ สุวรรณธนฉัตร

566 นายณัฐพงษ์ ยิ่งยง 591 ร้อยตํารวจโทณัฐวัฒน์ ทารักษ์

567 นายณัฐพงษ์ ศรีรักษา 592 นายณัฐวัฒน์ วีระภาคย์การุณ

568 นายณัฐพงษ์ เหลืองสถาพร 593 นายณัฐวุฒิ สอนเสือ

569 นายณัฐพจน์ สุพานิช 594 นายณัฐวุฒิ เฮิงมล

570 นางสาวณัฐพร  มงคลวรวาณิช 595 นายณัฐวุฒิ ตติบรรจงลาภ

571 นางสาวณัฐพร กันจ้อย 596 นางสาวณัฐสุดา  ด่านวิวัฒน์พร

572 นางสาวณัฐพร โชติพิบูลย์ทรัพย์ 597 นางณัฐหทัย ศรุตวราพงศ์

573 นางสาวณัฐพร แปงวัน 598 นายณัฐาวุฒิ ไชยโย

574 นางสาวณัฐพร พานิชการ 599 นางสาวณัทธภัทร วัฒนพงษ์

575 นางสาวณัฐพร วัฒนาวณิชย์วุฒิ 600 นางสาวณัสอมิตกา โภควัธสิพัฒณ์

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 12 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

12-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

601 ร้อยตํารวจโทณาศิส นิยมดี 626 นางสาวดวงฤดี แสวงดี

602 นางสาวณิชกานต์ ทรัพย์เกษม 627 นางสาวดารากร ไข่เศษ

603 นางสาวณิชมน ขันทอง 628 นางสาวดาราณี บดีรัฐ

604 นางสาวณิชมน ธนกีรติกุล 629 นางสาวดาราราย ศรีสมุทร์

605 นางณิชมน รุ่งธีรกุล 630 นางสาวดาราวรรณ รินทะ

606 นางสาวณิชา อัศดรเดชา 631 นางสาวดารุณี ทะสูรย์

607 นางสาวณิชาพัฒน์ บุญญาภาสุข 632 นางสาวดาวใจ เอี่ยมภูเขียว

608 นางสาวณิชาภัทร ศิริวรรณ 633 นางสาวดาวิกา วิศิษฎสุนทร

609 นางสาวณิชาภัทร โสหินกอง 634 นายดิฐวรรธน์ ชํานาญวิทย์

610 นางสาวณิชาภา ศรีเพ็ญ 635 นางสาวดุจเดือน สะดวก

611 นางสาวณิชารัศม์ บุญยรัตน์กุลจิรา 636 นายดุลยวิทย์ มะปูเลาะ

612 นางสาวณิศานาฎ วาระนุช 637 นางสาวดุษฎี กออนันตชัย

613 นางสาวเณศรา จันต๊ะวงค์ 638 นางสาวดุษฎี จรัสโชติอภิญญา

614 นายดนัย เสนีเสาวลักษณ์ 639 นางสาวตติยาภรณ์ ครองพันธ์

615 นางสาวดนัยยุพา ธัมมะรักขิต 640 ว่าทีร้่อยตรีตรีทเศศ มาตรสิงห์

616 นายดนุรุจ สินโยค 641 นางสาวตรีรัตน์ ไชยรบ

617 นางดรุณี เติมสมเกตุ 642 นางสาวตวงพร อุดโหล

618 นางสาวดรุณี ศรีนวล 643 นางสาวต้องตา แพงเพชร

619 นางสาวดลณพร อนรรฆวีศิลป์ 644 นายตองพล สุวรรณพงศ์

620 นางสาวดลพร ปรัชญธํารง 645 นายตะวัน อําพันขาว

621 นางสาวดลยา จิรเรืองเกียรติ 646 นางสาวตาณิกา แซ่ลก

622 นางสาวดวงเนตร เพ็ชรตะกั่ว 647 นายติณณ์ ป๎ณฑวาภิรมย์

623 นางสาวดวงพร จุติวิภาวีกุล 648 นายตุลกานต์ รัตนจํารูญ

624 นางสาวดวงพร ใบพลูทอง 649 นางสาวตุลยา คันธโกวิท

625 นางสาวดวงฤดี เสมาพู 650 นายเตชัษ ปานเทพอินทร์

แถวที่ 13 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

13-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

651 นายเตชิต ตุ้มสุวรรณ 676 นางสาวทับทิม วงศ์แพทย์

652 นางสาวเต็มดวง มีเค้า 677 ร้อยตํารวจโททัพพ์เทพ คังคะสุวรรณโน

653 นางสาวเตือนใจ รักงาม 678 นางสาวทัวร์ ถิ กิม เหงียน

654 นายไตรจักร์ ญาณะนันท์ 679 นางสาวทัศนภรณ์ เย็นจิตร์

655 นายไตรภพ จันทะคุณ 680 นางสาวทัศนวรรณ กมลศักด์ิพิทักษ์

656 นายไตรสิทธิ ์ไพบูลย์สุข 681 นางสาวทัศนวรรณ ชัยมุสิก

657 นายถาวร ธนาโอฬาร 682 นางสาวทัศนีย์ จินตนา

658 นางถิรดา กันยายน 683 นางสาวทัศนีย์ ประเสริฐสังข์

659 นายเถลิงภัทรกุล แสนบุญ 684 นางสาวทัศนีย์ อยู่คง

660 นางสาวทยากร วังกรานต์ 685 นางสาวทัศรา สมุทรประเสริฐ

661 นายทยาวิชญ์ ธีรสุขประเสริฐ 686 นางสาวทิฆมัพร อริยชาติ

662 นายทรงพล สิงเพชร 687 นางสาวทิชญาภา ถึกพะเนา

663 นางสาวทรรศนันทน์ ประเสริฐสังข์ 688 นายทิฐินันท์ ประกอบทรัพย์

664 นางสาวทรรศิกา ธานีนพวงศ์ 689 นางสาวทิพจุฑามาศ ดุเหว่า

665 นายทรัพย์ประเสริฐ สิริเขมาภรณ์ 690 นางสาวทิพพาพร เตมียงค์

666 นางสาวทรายทิพย์ อึ้งสมรรถโกษา 691 นางสาวทิพยรัตน์ ตาใจ

667 นายทวี เลิศลํ้า 692 นางสาวทิพย์วรรณ อักษรดี

668 นายทวีพงศ์ อธิป๎ญญาสฤษด์ิ 693 นางสาวทิพย์วัลย์ ขันติวัฒนา

669 นายทวีศักด์ิ แซงภูเขียว 694 นางสาวทิพวรรณ กองสินหลาก

670 นายทวีศักด์ิ ผอูนรัตน์ 695 นางสาวทิพวรรณ สิงห์สิทธิ์

671 นายทศพร ยติกุลคีรี 696 นางสาวทิพวรรณ สุทธิธรรม

672 นายทองใบ คันที 697 นางสาวทิพอาภา พงโศธร

673 นางสาวทองเพียร พิมพ์เพ็ชร 698 นายทิพากร นิพัทธโสภณ

674 นางสาวทัชชกร แก้วเสมา 699 นายเทวัญ อ้นโต

675 นางทับทิม จําปานิล 700 นายเทวินทร์ พวงดอกไม้

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

14-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

701 นางสาวเทียบดาว เวชแพทย์ 726 นางสาวธนะดี ทวีพงษ์

702 นางเทียมทาน นิลล์ 727 นายธนะสรรค์ โชคอนันท์พิมล

703 นายธกฤต หล่ิมวิรัช 728 นายธนัช พรลีแสงสุวรรณ์

704 นายธงชัย  จันทร์อ่าํ 729 นายธนัชพงศ์ ภัทรวิศาลสิทธิ์

705 นายธงชัย ทวีพร 730 นางสาวธนัชพร มูฮําหมัดฮาซัน

706 นายธงชัย ไทยอุดมทรัพย์ 731 นางสาวธนัญชนก ปฏิพังเค

707 นายธนกร เลิศวัฒนากิจกุล 732 นางสาวธนัญญา ดีเลิศ

708 นายธนกฤต สัทธานนท์ 733 นางสาวธนัฎฐา มอญใต้

709 นายธนชาต ทักศรีษา 734 นางสาวธนัฏฐา ผิวผ่อง

710 นายธนชาติ สินอยู่ 735 นางสาวธนัฐภัทร์  สุ่มนาค

711 ร้อยตํารวจโทธนนชัยย์ ศรีบุญจันทร์ 736 นายธนัทพันธุ ์ปุญญ์กิริยะกร

712 นายธนนนท์ ปฐมาภินันท์ 737 นางสาวธนัทภัทร พลศักด์ิ

713 นายธนบัตร ทัพป้อม 738 นายธนากร ทองเทพ

714 นายธนพร เพชรนุ้ย 739 นายธนากรณ์ เหล็กกล้า

715 นายธนพล พิริยะสุขสมบูรณ์ 740 นายธนาธร  เฉลิมชุติเดช

716 จ่าสิบเอกธนพล ศุกระมงคล 741 นางสาวธนาธิป อุดมกิจธาดา

717 นายธนพัฒน์ มหาพาณิชย์กุล 742 นางสาวธนาพร ปทุมสูติ

718 นางสาวธนภร ดิษจํารัส 743 ว่าทีร้่อยตรีหญิงธนาภรณ์ ธนะโชติ

719 นายธนภัทร ศรีเลิศฟ้า 744 นางสาวธนาภรณ์ พรหมฤทธิ์

720 นายธนวรรธ จิตรภักดี 745 นางสาวธนาภรณ์ แววเพ็ชร

721 นางสาวธนวรัท พัฒนะธนกุล 746 นางสาวธนาภรณ์ หอมจันทร์

722 นายธนวัฒน์ สวัสดี 747 นางสาวธนาวดี ชะเอมทอง

723 นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ 748 นางสาวธนาวดี พุม่พวง

724 นายธนวัฒน์ แสนประเสริฐ 749 นายธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์

725 นายธนวิชญ์ สายแปง 750 นายธนาเศรษฐ์ ธนโชติทิติรัตน์

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

15-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

751 นางสาวธนิดา บุญวิภารัตน์ 776 นายธวัชพงษ์ เมืองคํา

752 นางสาวธนิดา แสงง้ิว 777 นายธวัฒน์ชัย นันต๊ะเสน

753 นายธนิตศักด์ิ เจริญนาคะพัฒน์ 778 นายธวิต อินทกูล

754 นายธนิน ประพัฒน์พรกุล 779 นายธัญกร วุฒิธรวิทิต

755 นายธนินท์รัฐ กล่ินช้าง 780 นางสาวธัญชนก เลิศไกร

756 นายธนินธร์ สุขศิริวัฒนะ 781 นางสาวธัญญ์ชยา ศิลป์ประภาเลิศ

757 นางสาวธนียา อภัยศรี 782 นางสาวธัญญธร สัพพะเลข

758 นายธเนศ สัมฤทธิ์ 783 นางสาวธัญญ์พิชชา ศุภไชยเศรษฐ์

759 นายธโนดม รัตนสุวรรณ 784 นางสาวธัญญรัตน์ สวัสด์ิวงษ์

760 นางสาวธมนต์รัตน์  ชุ่มทิ 785 นางสาวธัญญรัศม์ ศิริประทุมบัวโต

761 นางสาวธมลฐสิชา ร่วมเจริญ 786 นายธัญญา เอี่ยมวัฒน์

762 นางสาวธรณัส อาคมธน 787 นางสาวธัญญาภรณ์ โอศิริ

763 นางธรรมธิดา หอมชื่น 788 นางสาวธัญญารัตน์ รักขุมแก้ว

764 นายธรรมรักษ์ สุขภัฏ 789 นางสาวธัญญาวดี อินสุข

765 นายธรรมสรณ์ แม้นจริง 790 นายธัญฐิติ นนทจิตร์

766 นายธราพงษ์ สําราญพิศ 791 นางสาวธัญณิชา จิรัชญาคุณากร

767 นางสาวธรารัตน์ มานะแก้ว 792 นางสาวธัญทิศา บุญอรรถาเมทธ์

768 เรืออากาศโทหญิงธริษตริยา บุญพัดส่ง 793 นางสาวธัญนันท์ ตระกูลพูนทรัพย์

769 นายธวัช จันทร์จุฬาลักษณ์ 794 นางสาวธัญนันท์ เตชะธรรมพิทักษ์

770 นายธวัช บุตรสีทา 795 นางสาวธัญนันท์ เพ็ชรประสิทธิ์

771 นายธวัชชัย กระจ่างมล 796 นางสาวธัญภัทร ภาคภูมิ

772 นายธวัชชัย กองศักด์ิ 797 นางสาวธัญยธรณ์ พินิจพรมนตรี

773 นายธวัชชัย จุฬาคํา 798 นายธัญยธรณ์ ยรรยงสถิตย์

774 นายธวัชชัย ชาญชัยยุทธศักด์ิ 799 นางสาวธัญรกุล อ่องจรูญ

775 นายธวัชชัย พัฒนกิจเจริญชัย 800 นางสาวธัญรดี ธัญภูริณัฐ

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 16 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

16-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

801 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่จึ่ง 826 นายธีรพงษ์ บุญเกี๋ยงวงค์

802 นางสาวธัญวรัตม์ เรืองฉาย 827 นายธีรพงษ์ พรมทา

803 นางสาวธันย์ชนก ทองมาก 828 นายธีรพจน์ กําลดพิศ

804 นางสาวธันยนันท์ ธนรัชต์บุญคุ้ม 829 นายธีรพล ภูวธนสาร

805 นางสาวธันยพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล 830 นายธีรพล สถาพร

806 นายธันยวีร์ มนตรีรังสรรค์ 831 นายธีรพันธ์ สุขสุราษฎร์

807 นางสาวธันยาภรณ์ แดงศรีธรรม 832 นายธีรเมธ มิ่งขวัญ

808 นางสาวธันยาภัทร์ ดําสงค์ 833 นายธีรยุทธ งามยิ่งสุรัติ

809 นายธานัท กรมคันธภัค 834 นายธีรยุทธ หอมทอง

810 นางสาวธารกมล สนธิรักษ์ 835 นางสาวธีรวรรณ กล่ินเดช

811 นางสาวธาราทิพย์ เอี่ยมพินพันธุ์ 836 สิบเอกธีรวัฒน์ คันธชาติศิริกุล

812 นายธาราธรณ์ เกษมศุภมงคล 837 นายธีรวัฒน์ คําพลอย

813 นางสาวธาริตานันท์ โฉมงาม 838 นายธีรวัฒน์ จันทนุพงศ์

814 นางสาวธิดาภรณ์ ไชยวงศ์ 839 นายธีรวัฒน์ นาคจันทร์

815 นางสาวธิดารัตน์ จันทรมณี 840 นายธีรวัต พิพัฒกุล

816 นางสาวธิดารัตน์ จํานงค์ 841 นางสาวธีระญา วิภาพันธุ์

817 นางสาวธิดารัตน์ ศรีจันทร์ 842 นายธีระพงษ์ อ่วมเจริญ

818 นางสาวธิติมา นววิจิตรกุล 843 นายธีระพล วรรณสิกข์

819 นางสาวธิติมา วันแต่ง 844 นายธีระศักด์ิ จิ้มล้ิม

820 นายธิติรัตน์ ทองทรัพย์พูล 845 นายธีระศักด์ิ แจ่มจันทร์

821 นางสาวธิรดา วงค์คําจันทร์ 846 นางสาวธีราภา เมธวรานนท์

822 นางสาวธิษณา ศรีธันดร 847 นางสาวธีรารัตน์ ใจผดุงวงษ์

823 นายธีรเดช สันธนพานิช 848 นายธีราวัฒน์ โชคอนันต์วัฒนา

824 นายธีรเดช สิงห์สูง 849 นางสาวธุมาวดี ยะเรือนงาม

825 นายธีรพงศ์ บวรภิญโญพงศ์ 850 นายเธียรวิชญ์ ไพรสณฑรางกูร

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 17 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

17-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

851 นางสาวนงค์ลักษณ์ พิมลนอก 876 นางสาวนภัสสรณ์ วิไลพรพงศ์

852 นางสาวนงนุช ตระกูลรัมย์ 877 นางสาวนภาพร แก้วสุข

853 นางสาวนงลักษณ์ เกียรติยศ 878 นางสาวนภาพร สุนทรานิล

854 นายนที วิวัฒนากนิฏฐ 879 นางสาวนภาพร หมื่นสีพรม

855 นายนนท์ นวมขํา 880 นางสาวนรานที ชัยชนะ

856 นายนนท์ธวัช จตุพรภิรมย์ 881 นายนราพิสุทธิ ์หอมทวนลม

857 นายนพดล ทองเล่ียมนาค 882 นายนราวิชญ์ จิวะวุฒิ

858 นายนพดล มากมาย 883 นายนรินทร์ ดวงสวัสด์ิ

859 นายนพพร  อบชื่น 884 นายนรินทร์โชติ อุ่นวงค์

860 นายนพพล จรเณร 885 นางสาวนรินทร์พร เทอดสิทธิพงศ์

861 นางสาวนพมาศ วงค์เรียน 886 นางสาวนริศรา คําสิงห์

862 นางนพมาศ สุดกรยุทธ์ 887 นางสาวนริศรา ภูท่อง

863 นางสาวนพมาศ แสนบุตร 888 นางสาวนริศรา แสนหะวานนท์

864 นายนพรัตน์ ศรชัย 889 นางสาวนริศสรา มณฑาลพ

865 นางสาวนพรัตน์ อินโนนเชือก 890 นางสาวนริศา บุตรนอก

866 นางสาวนพวรรณ ทรัพย์ศิริ 891 นางสาวนริสา อานามพงษ์

867 นางสาวนพวรรณ พัฒนาศักด์ิ 892 นางสาวนรีรัตน์ ศรีคง

868 นายนพวิทย์ ศรีแสง 893 นางสาวนรีรัตน์ หลิมสกุล

869 นางสาวนภวรรณ แสงใน 894 นายนโรโดม วาณิชฤดี

870 นางสาวนภัช ธฤตวรินทรีย์ 895 นายนฤชิต ชัยสุนทรโยธิน

871 นางสาวนภัทร กล่อมสมร 896 นางสาวนฤทัย ฤทธิชัย

872 นางสาวนภัทร บุตรพร้ิง 897 ร้อยโทนฤปพล สามิภักด์ิ

873 นางสาวนภัทร อัศวพันธุน์ิมิต 898 นายนฤพล บุญสุข

874 นางสาวนภัสนันท์  แสนอุดมกุลนันท์ 899 นางนฤมล เข็มวิลาศ

875 นางสาวนภัสนันท์ วิวรรธนะพงศ์ 900 นางสาวนฤมล บุญสนองโชคยิ่ง

แถวที่ 18 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

18-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

901 นางสาวนฤมล บุตรดี 926 นางสาวนันทนา สินสมบัติ

902 นางสาวนฤมล ปุยะติ 927 นางสาวนันทพร แพงไทย

903 นางสาวนฤมล พ่วงศรี 928 นางสาวนันทพร มามั่งค่ัง

904 นางสาวนฤมล เลาหวัฒน์ 929 นายนันทภัส  อัมพวานนท์

905 นางสาวนฤมล สัตย์ฌุชนม์ 930 นางสาวนันทวรรณ ปะจันทบุตร

906 นางสาวนฤมล โสมนัส 931 นางสาวนันทวรรณ พงษ์ขันธ์

907 นางสาวนลวรรณ คําทรัพย์ 932 นางสาวนันทิดา จิตรทนต์

908 นางสาวนวพร วรภาณุนันท์ 933 นางสาวนันทิยา ป๎ญญานันท์

909 นางสาวนวพร วาสนดิลก 934 นางสาวนันธ์หทัย แข่งขัน

910 นางสาวนวพรรณ ตาบสกุล 935 นางสาวนัยนา กล่ินจันทน์

911 นายนวเรศ สุวรรโณ 936 นางนัยนา แววรัตน์

912 นางสาวนวลจันทร์ เก่งธัญกรรม 937 นายนาคเทพ จรัสสุรีย์ฉาย

913 นางสาวนัชรี จิตรทรัพย์ 938 นางสาวนาซีเราะ มูซอ

914 นางสาวนัฎฐนิชา ยอดแก้ว 939 นางสาวนาตยา ปราบเพชร

915 นายนัฏพงษ์ จีนง่ี 940 นายนารท จรุงกล่ิน

916 นายนัฐกิตต์ิ ธนฐิติวรกิตต์ิ 941 นางสาวนารี คุชิตา

917 นายนัฐพงษ์ นันตา 942 นางสาวนารี มหรณพภพพงศ์

918 นางสาวนัดธิชา มาลัยกรอง 943 นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาถาวณิชกุล

919 นางสาวนัทชา เมธชนัน 944 นางสาวนารีรัตน์ มุนีจักร์

920 นางสาวนัทธฤดี กิรวิทย์ 945 นางสาวนารีรัตน์ หล่อเจริญวงศ์

921 นายนัธทวัฒน์ เบญจวงศ์รัตน์ 946 นายนาวิน งอยภูธร

922 นางสาวนันทชา ขจรพีรคุปต์ 947 นายนาวิน สุดไชย

923 นางสาวนันท์นภัส แก้วทิพย์กิจ 948 นางสาวน้ําทิพย์ พันธ์ละภะ

924 นางนันท์นภัส ขันเงินธัญวัฒน์ 949 นางสาวน้ําผ้ึง เกยด่านกลาง

925 นางสาวนันท์นภัส สุภนันทวัจน์ 950 นางสาวน้ําผ้ึง ป๎นทีโป

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 19 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

19-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

951 นางสาวน้ําฝน  อมรประเสริฐศรี 976 นางสาวนิภาพร มีพร้อม

952 นางสาวน้ําฝน กันทะมา 977 นางสาวนิภาพร สนธิหา

953 นางสาวน้ําฝน เทมโส 978 นางสาวนิภาภรณ์ นวลจันทร์ฉาย

954 นายนิกรชัย อนุรัตน์ 979 นายนิมิตร โอวาทวรัญํู

955 นายนิคม แย้มเมือง 980 นางสาวนิรมล ธีรธราธร

956 นางสาวนิจวรีย์ ศิริมงคล 981 นางสาวนิรมล ปล้องไม้

957 นางสาวนิชาภัทร สมพงษ์ 982 นางสาวนิลภา คงเพ็ชร

958 นางสาวนิชาภา คงกระพันธ์ 983 นางสาวนิศาชล วงศ์วาสนา

959 นางสาวนิณพิฏฐ์ศญา ส่งสัมพันธ์สกุล 984 นางสาวนิษาลักษณ์ มิสเกตุ

960 นางสาวนิตยา จารุปกรณ์วงศ์ 985 นางสาวนิสนันท์ ออนแนนศรี

961 นางสาวนิตยา จิตร์ภักดีมณีกุล 986 นางสาวนิสากร ห่อเพ็ชร

962 นางสาวนิตยา เทพวรรณ์ 987 นายนุกูล ป๎น้ตระกูล

963 นางสาวนิตยา พุม่ศิริ 988 นางสาวนุจริน จงรุจา

964 นางสาวนิตยา ภวังคะนันท์ 989 นางสาวนุชปริญญา อรรคสูรย์

965 นางสาวนิตยา ภักดีภักด์ิ 990 นางสาวนุชรี บุญหนุน

966 นายนิติ  สันแสนดี 991 นางสาวนุชรี อ่อนประไพ

967 นางสาวนิติกาญจน์ สังข์แก้ว 992 นางสาวนุศรา ชอบสอน

968 นางสาวนิติยา ศรีไพศาล 993 นางสาวนุศรา อาจวิชัย

969 นายนิทัศน์ วิเชียร 994 นางสาวนุสรา เกล็ดพลี

970 นายนิธิพงษ์ ทองอินทร์ 995 นางสาวนุสรา ไชยสาลี

971 นายนิธิพล ภาวสุทธิการ 996 นายนูราลิศ มะยูโซะ

972 นายนิธิฤทธิ ์คงพ่วง 997 นางสาวเนตยา เจริญรุ่ง

973 นางสาวนิพาพร ยะพันธ์ 998 นางสาวเนตรชนก เตชะนันท์

974 นายนิพิชฌม์ชา ปาณาตี 999 นางสาวเนตรทิพย์ สุรศิริกุล

975 นางสาวนิภาพร จันทร์หนู 1000 นางสาวเนตรนพิศ ทิพย์นิมิตร

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 20 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

20-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1001 นางสาวเนตรนภา คนดี 1026 นางสาวบุศรินทร์ ช่อเกตุ

1002 นางสาวเนตรนภา ชัยโคตร 1027 นางสาวบุศรินทร์ ไชยเสน

1003 นางสาวเนติมา เอกจิตต์ 1028 นางสาวบุษบา  อุตรัตน์

1004 นางสาวบงกช เลิศประไพ 1029 นางสาวบุษบาวรรณ สัตยาลักษณ์

1005 นายบดินทร์ เอื้ออารีรัชต์ 1030 นางสาวบุษยพรรณ ใจเพียร

1006 นายบรรจง จันทโยธี 1031 นางสาวบุษยา จันทร์มงคล

1007 นางสาวบรรญัติ เมืองเสน 1032 นางสาวบุษราคัม สีสด

1008 นายบวร บวรสมบัติ 1033 นางสาวบุษรินทร์ จีนเกิดทรัพย์

1009 นายบวรเวท ช่อวิเชียร 1034 นางสาวเบญจพร วราไพบูลย์

1010 นางสาวบังอร แสงอรุณวานิช 1035 ว่าทีร้่อยตรีหญิงเบญจพร สุขสวัสด์ิ

1011 นายบัณฑิต โชตินอก 1036 นางสาวเบญจภรณ์ สิริสังข์

1012 นายบัณฑิต พลขันธ์ 1037 นางสาวเบญจมาศ  อุตรัตน์

1013 นางสาวบัว อมรไทยสุนทร 1038 นางสาวเบญจมาศ เพชรจูด

1014 นางสาวบัวคุณ นิละกุล 1039 นางสาวเบญจมาศ โพรงทอง

1015 นายบํารุง นุชนารถ 1040 นางสาวเบญจวรรณ์ ดวงสุภา

1016 นายบุญชัย แง้เจริญกุล 1041 นางสาวเบญจวรรณ พรหมเรือง

1017 นายบุญญวัฒน์ อัศวโนดม 1042 นางสาวเบญจวรรณ ภัชราภรณ์

1018 นางสาวบุญญาภา ภูโ่ต 1043 นางสาวเบญญพัฒน์ แซ่โง้ว

1019 นางสาวบุญณิสา เสืองาม 1044 นางสาวเบญญาภา สดศรี

1020 นายบุญสืบ กันเปีย่มแจ่ม 1045 นายปกรณ์ ผอมแก้ว

1021 นางสาวบุณชนิกา น้อยท่าช้าง 1046 นายปฐมชัย บุปผาโรจน์

1022 นางสาวบุณยอร ซ่ือสัตย์นําเจริญ 1047 นายปฐมพงศ์ สุวรรณรูป

1023 นางบุตรี ประดับการ 1048 นายปฐวี เกลียวทอง

1024 นายบุรินทร์ พิศเพ็ง 1049 นายปณต แสงปราสาท

1025 นางบุศรา แก้วเปล่งศรีสกุล 1050 นางสาวปณัฏฐา นันตาดี

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 21 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

21-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1051 นางสาวปณัฐศนันท์  อุ่นศรีส่ง 1076 นายประโยชน์ เจริญพรกุศลกิจ

1052 นายปทีป แสนขันธ์ 1077 นายประวิทย์ วงศ์กุล

1053 นางสาวปทุมรัตน์ หนูอ่อน 1078 จ่าอากาศตรีประเวทย์ นิ่งใจเย็น

1054 นางสาวปนัดดา ทองโสภา 1079 นายประสิทธิ ์กุนะขันธ์

1055 นางสาวปนัดดา บุญเทพ 1080 นายประเสริฐ โกศัยพัฒน์

1056 นางสาวปนัดดา อนงค์จิตร 1081 นายประเสริฐ ทิมจร

1057 นางสาวปภาฑิตา สุวรรณสาร 1082 นางสาวประเสริฐศรี สีสถาน

1058 นางสาวปภิญญพัทธ์ กูลอิทธิเชษฐ์ 1083 นายปรัชญา คล้ายชูช่วย

1059 นางสาวประกายดาว น้อยหมอ 1084 นางสาวปรัศนีย์ ศิริวรรณ

1060 ร้อยโทประกาศิต ทองจํารูญ 1085 นางสาวปราณปรียา กาฬภักดี

1061 นางประชุมภร เรียบมาลัย 1086 นางสาวปราณี โฉลก

1062 นายประดิษฐ์ พิทักษ์ 1087 นางสาวปราณี เป้าทอง

1063 นายประดิษฐ์ หันช่อ 1088 นางสาวปราณีต ใจหนัก

1064 นายประดิษฐ์พล ยะแสง 1089 นางสาวปราถนา โพธิพูลเงิน

1065 นายประเทือง พงษาชัย 1090 นายปราโมทย์ แสนคํา

1066 นายประธาน โตทองหล่อ 1091 นางสาวปรารถนา ทองโสภา

1067 นายประภัทต์ิ อุ่นประดิษฐ์ 1092 นางสาวปราริษา สุดเอี่ยม

1068 นางสาวประภัสรา มลัยทิพย์ 1093 นางสาวปริชาติ ทองดี

1069 นางสาวประภัสสร นวลศรี 1094 นายปริญญา ล้ีพล

1070 นางสาวประภัสสร ภูมิสถาน 1095 นางสาวปริญาภรณ์ นุ่นเศษ

1071 นางสาวประภัสสร ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ 1096 นางสาวปริยภรณ์ สุรพล

1072 นางสาวประภาพร ชอบม่วงนา 1097 นางสาวปริยากร ศรีมันตะ

1073 นางสาวประภาพร ดอกบัว 1098 นางสาวปริยาภัทร ด้วงมาก

1074 นางสาวประภาพรรณ กฤชเพ็ชร์ 1099 นางสาวปริศนา ศรีสง่า

1075 นางสาวประภาศรี ฮกง้วน 1100 นางสาวปรีชญา คล้ายวิจิตร

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 22 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

22-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1101 นายปรีชา คุ้นวานิช 1126 นางสาวป๎ณณรัตน์ ระพีเนติพงศ์

1102 นายปรีชา โชติพรม 1127 นายป๎ณณวิช ชุปวา

1103 นายปรีชา เย็นกลม 1128 นายป๎ทมพงษ์ จันทคณานุรักษ์

1104 นางสาวปรีดาพร ดวงเจริญ 1129 นางสาวป๎ทมราช จันทร์ขาว

1105 ร้อยเอกหญิงปรีด์ิพัฒน์ กิจจาทร 1130 นางสาวป๎ทมา  อาวุโสสกุล

1106 นายปรีดี  พุทธรักษา 1131 นางสาวป๎ทมา เกียรติสกุลวัฒน์

1107 นางสาวปรียา นาสุข 1132 นางสาวป๎ทมา ใจฟู

1108 นางสาวปรียานุช วุฒิไชย 1133 นางสาวป๎ทมา ทิณพงษ์

1109 นางสาวปรียานุช สุฤทธิ์ 1134 นางสาวป๎ทมา สุขสม

1110 นางสาวปรียาภรณ์ ชูพงศ์สุวรรณ 1135 นางสาวป๎ทมาพร ก่าํเกล้ียง

1111 นางสาวปรียาภา สิริชีวเกษร 1136 นางสาวปางสิริ อิศเรศ

1112 นางสาวปรียารัตน์ ผัดตัน 1137 นางสาวปาจารีย์ เส้นทอง

1113 นางสาวปรียาวดี สุขศรี 1138 นางสาวปาณชนก ศิลส่ง

1114 นายปฤษฐ์ เกียรติธาตรี 1139 นางสาวปาณวี วงษ์สีดา

1115 นายปวีณ ชัยกัมลาส 1140 นายปาณัท อยู่จินดา

1116 นางสาวปวีณรัตน์ รักษ์พงษ์ 1141 นางสาวปานวาด แก้ววัชรกุล

1117 นางสาวปวีณา  เตียวคับ 1142 นางสาวปารณีย์  ศรีอริยะเมต

1118 นางสาวปวีณา จันทร์อํารุง 1143 นางสาวปารณีย์ ฤทธิสนธิ์

1119 นางสาวปวีณา ฉิมนอก 1144 นางสาวปารดี สิงห์กิ้ง

1120 นางสาวปวีนัส กรอบบาง 1145 นางสาวปาริฉัตร ภคทิพากร

1121 นายป๎ญญา นามแสงกลาง 1146 นางสาวปาริฉัตร อินทร์งาม

1122 นางสาวป๎ญญารัตน์ ใจซ่ือ 1147 นางสาวปาริชาต  วัสติ

1123 นางป๎ณจมาส มุสิกานนท์ 1148 นางสาวปาริชาต อบรมกล่ิน

1124 นางสาวป๎ณณธร โถวสกุล 1149 นางสาวปาริชาติ จินดาวนิช

1125 นายป๎ณณพัฒน์ พิตรพิบูลลภัส 1150 นางสาวปาริชาติ พยัพเมฆ

แถวที่ 23 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

23-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1151 นางสาวปาริชาติ สมบูรณ์มณีโชติ 1176 นางสาวปุณณาสา น้อยอ่าํ

1152 นางสาวปาลิดา ดินรมรัมย์ 1177 นางสาวปุณรดา วรป๎สสุ

1153 นางสาวปิดาพร ธูปวิเชียร 1178 นายปุริมพัฒน์ ตันตระประเสริฐ

1154 นางสาวปิติพร ลัดดาวัลย์ 1179 นางสาวเปรมทิพย์ ทินอยู่วงษ์

1155 นางสาวปิติพร สุขใย 1180 นางสาวเปรมยุดา แสงสายออ

1156 นายปิติพัฒน์ ชัยศิริถาวรกุล 1181 นางสาวเปรมวดี คงรอด

1157 นางสาวปิยธิดา เลขจารุทรรศน์ 1182 นางสาวผกามาศ ยวงแก้ว

1158 นางสาวปิยนันท์ เขียดน้อย 1183 นางผจงจิตต์ สุขอนันต์

1159 นางสาวปิยนันท์ พรรณงาม 1184 นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ

1160 นางสาวปิยนุช ตันติภาธร 1185 นางสาวผุสดี อโนทัยสินทวี

1161 นางสาวปิยนุช ศุภเกษตร 1186 นางสาวฝ๎นระวี อ่อนชาติ

1162 นางสาวปิยลักษณ์ วงศ์หิรัญมาศ 1187 นางสาวฝ้ายอังสนา สุขแก้ว

1163 นายปิยะ ก้าวกิจพาณิชย์ 1188 นายพงศกร เทียมเศวต

1164 นายปิยะ จันอุสา 1189 นายพงศกร ศรีบุญนําทรัพย์

1165 นางปิยะฉัตร เวชชะ 1190 นายพงศธร นิคมประศาสน์

1166 นางสาวปิยะดา ดวงพลจันทร์ 1191 นายพงศธร มูลสาร

1167 นางสาวปิยะดา เดชประยูร 1192 นายพงศธร ศรีแก้ว

1168 นางสาวปิยะธิดา และสง่า 1193 ว่าทีร้่อยตรีพงศธรณ์ พินิจ

1169 นางสาวปิยะรัตน์ ฉิมสุข 1194 นายพงศ์พรรณ์  พลเยี่ยม

1170 นางสาวปิยะวรรณ จันทร์นิ่ม 1195 นายพงศ์พัฒน์ กล่ินแย้ม

1171 นางสาวปิยะวรรณ วิเชียรพันธุ์ 1196 นายพงศ์พัฒน์ ภูร่ะหงษ์

1172 นายปิยะวัฒน์ เลิศวุฒิรงค์ 1197 นายพงศภัค วิเศษสี

1173 นายปิยะศักด์ิ จังขจร 1198 นายพงศ์เวช มงคลสกุลฤทธิ์

1174 นางสาวปิยาภรณ์ ศิริวินันท์ 1199 นายพงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช

1175 นางสาวปุญณศรา สงวนวงษ์ 1200 นายพงศ์โสภณ กสุรพ

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 24 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

24-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1201 นายพงษ์ศักด์ิ เฟือ่งฟู 1226 นางพรทิพย์ แพทยานันท์

1202 นายพงษ์ศักด์ิ ศุภรัตน์ 1227 นางสาวพรทิพย์ มุทนาเวช

1203 นายพงษ์ศักด์ิ เอมสมบูรณ์ 1228 นางสาวพรทิพา พลเยี่ยม

1204 นายพงษ์ศิริ เลิศรัตน์พัฒนา 1229 นางพรทิพา สุขแพทย์

1205 นายพงษ์สุรนาท อุนจะนํา 1230 นายพรเทพ สมประเสริฐ

1206 นายพชร พินิจอักษร 1231 นางสาวพรนภา วุฒิสมบูรณ์

1207 นางสาวพชรพรรณ ต้ังศรีวงศ์ 1232 นางสาวพรนิภา ป๎ญญา

1208 นางสาวพชรพรรษ บุญรอด 1233 นางสาวพรนุภา เรืองคล้ิง

1209 นายพชรพล ขาวศิริ 1234 นางสาวพรประภา แก้วใส

1210 นางสาวพญา ต้ังสกุล 1235 นายพรพงษ์ กรีวงษ์

1211 นายพณัฐ เชื้อชิล 1236 นางพรพนา สถิตย์พงษ์

1212 นางสาวพนิดา ตรงจิตพิทักษ์ 1237 นางพรพรรณ เชาวนะพงษ์

1213 นางสาวพนิดา รัตนพันธ์ 1238 นางสาวพรพรรณ พุม่สุคันธรส

1214 นางสาวพนิดา ไหลท่วมทวีกุล 1239 นางสาวพรพรรณา เล่าประวัติชัย

1215 นางสาวพนิดา อบภิรมย์ 1240 นางสาวพรพิมล กองกัลยา

1216 นางสาวพนิตา ชลชวลิต 1241 ว่าทีร้่อยตรีหญิงพรพิมล คิดธิวงศ์

1217 นางสาวพรชนก ทองกร 1242 นางสาวพรพิมล เทียมทอง

1218 นางสาวพรชนก ประภากรสกุล 1243 นางสาวพรพิมล นันทะวงค์

1219 นางสาวพรชนัน ปราบมาก 1244 นางสาวพรพิมล เพชรแก้ว

1220 นายพรชัย บุญนาม 1245 นางสาวพรภิมล ณัฐพงศ์มธุธนา

1221 นางสาวพรทิพย์ จันเพ็ง 1246 นางสาวพรรณทิพภา แก้วโก

1222 นางสาวพรทิพย์ ฉ่างฉาย 1247 นางสาวพรรณทิพา เฉวียงหงษ์

1223 นางสาวพรทิพย์ ชักชวนวงษ์ 1248 นางสาวพรรณพัชร นาทะทันต์

1224 นางสาวพรทิพย์ ทิอ่อน 1249 นางสาวพรรณ์ภัสสร ภูพ่ันธ์ศรี

1225 นางพรทิพย์ เพชรชี 1250 นางสาวพรรณมาศ วงศ์สุริย์ฉาย

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 25 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

25-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1251 นางสาวพรรณวจี แชประเสริฐ 1276 นายพสิษฐ์ ฐิติธนารัศมิ์

1252 นางสาวพรรณิภา ด้วงเกิด 1277 นายพสิษฐ์ ศรีสมุทรไทย

1253 นางสาวพรรณี  เปาหล่ิงหล้ี 1278 นางสาวพอออม วงศ์รัตน์

1254 นางสาวพรรณี ปวนทา 1279 นางสาวพัชมณฑ์ ต้ังพงศ์ไพศาล

1255 นางสาวพรรวี พรหมศร 1280 นางสาวพัชรธร กระต่ายเพ็ชร์

1256 นางสาวพรรษา สมบูรณ์ดี 1281 นางสาวพัชรนันท์ นิติภูมิเวชสกุล

1257 นางสาวพรรัตน์ พอใจ 1282 นางสาวพัชรวี รุ่งเรืองวงษ์

1258 นางสาวพรศรี ถนอมวงศ์ 1283 นางสาวพัชรอร แสงจักร์

1259 นางสาวพรสุพพัตถ์ บุตรน้ําเพ็ชร 1284 นางสาวพัชราพร โอสถ

1260 นางสาวพรอนงค์ แท่งทอง 1285 นางสาวพัชราภรณ์ ทับทอง

1261 นายพร้อมเมธ อิริยะสวัสด์ิ 1286 นางสาวพัชราภรณ์ พลต้าง

1262 นายพร้อมยศ สังข์นิ่ม 1287 นางสาวพัชราภรณ์ สีนอ

1263 นายพล อมรวรรณานนท์ 1288 นางสาวพัชริดา นุ่มสงวน

1264 นายพลวรรธร์ ชูบ่อน้อย 1289 นางสาวพัชรินทร์ ยะก๊บ

1265 นางสาวพลอยจิรา ขจรไตรเดช 1290 นางพัชรินทร์ อิทธคาม

1266 นางสาวพลอยไพลิน ศรีบุระ 1291 นางสาวพัชรี กะดังงา

1267 นางสาวพลอยฟ้า กาละวัน 1292 นางสาวพัชรี แก้วสีโส

1268 นายพลัฏฐ์ ภัทรรัตนนันท์ 1293 สิบตํารวจเอกหญิงพัชรี ปวงวงค์คํา

1269 นางสาวพลับพึง สุวรรณโณ 1294 นางสาวพัชรี ภูภ่ักดี

1270 นายพลากร กาแก้วมิตรมาน 1295 นางสาวพัชรี มากวิสัย

1271 นางสาวพลินภรณ์ หาญณรงค์ฤทธิ์ 1296 นางสาวพัชรี วิงวอน

1272 นางสาวพวงพยอม สมชอบ 1297 นางสาวพัชรี แสงกระจ่าง

1273 นางสาวพวงพลอย ศาสตราภัย 1298 นางสาวพัชรีญา จําปาพรหม

1274 นางสาวพวงพิศ เอื้อภูริพงศ์ 1299 นางสาวพัชรีพรรณ ชัยวัง

1275 นางสาวพวงเพ็ชร์ ล้วนรอด 1300 นางสาวพัชรีย์  รุ่งเมือง

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 26 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

26-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1301 นายพัฑฒิพงษ์ สุภาศรีวศุตม์ 1326 นางสาวพิชญา ชัยเมืองชื่น

1302 นายพัฒนเทพ สามงามน้อย 1327 นางสาวพิชญา ย่างสุข

1303 นายพัฒน์เมธินทร์  กระจ่างเจนกิจ 1328 นางสาวพิชญา วรรณพงศ์เจริญ

1304 นายพัฒนเศรษฐ์ สัมฤทธิ์ 1329 นางสาวพิชญา สุขอัจจะสกุล

1305 นายพัฒนะพงษ์ เพียรบุญ 1330 ว่าทีร้่อยตรีพิชยา หงสกุล

1306 นางสาวพัณณ์ชิตา โพธิท์ิพานนท์ 1331 นางสาวพิชานันท์ ถิระวัฒน์

1307 นายพัดยศ ยิ่งยืน 1332 นางสาวพิชามญชุ์ วีระคงสุวรรณ

1308 นางสาวพัตราภรณ์ สุขทักษิณ 1333 นางสาวพิณนภา ฐาทิพมนกุล

1309 นางสาวพัทธ์ธีรา พวงเสริมสกุล 1334 นายพิทยา ตันสุวรรณดี

1310 นางสาวพัทธ์ธีรา หิรัญมงคลวงศ์ 1335 นายพิทักษ์ นิพรรัมย์

1311 นางสาวพัทธนันท์ ใจกล้า 1336 นายพิพัฒน์ชัย  สมาน

1312 ร้อยตํารวจโทพัทธวีร์ ปานเด 1337 นางสาวพิม ปานจันทร์

1313 นางพันธ์ทิพ วงษ์มั่น 1338 นางสาวพิมพ์ชนก ครุฑไทย

1314 นายพันธุเ์มธ จุฟ้ามาณี 1339 นางสาวพิมพ์นภา มูสิกพันธ์

1315 นางสาวพันพัชร์วลัย พวงสันเทียะ 1340 ร้อยตํารวจโทหญิงพิมพ์นิภา ลัคนาจันทโชติ

1316 นางสาวพัศญา กรรณวัฒน์ 1341 นางสาวพิมพ์พจนีย์ กาญจนวิจิตร

1317 นางสาวพัสตราภรณ์ นันทจิตปราโมทย์ 1342 นางสาวพิมพ์พัฒ ประเสริฐ

1318 นายพากร มานุวงศ์ 1343 นางสาวพิมพ์พิชชา จันโสดา

1319 นางสาวพาขวัญ พูนเชย 1344 นางสาวพิมพรรณ ศิริษา

1320 นางสาวพารารัตน์ ทัศนาเอี่ยม 1345 นางสาวพิมพ์ลดา กิตติศิริฐากรณ์

1321 นางสาวพาวิณี บํารุงกลาง 1346 นางสาวพิมพ์ลดา สิริพจนรัตน์

1322 นางสาวพิกุล อุสาสาร 1347 นางสาวพิมพ์สุภา เทพวารินทร์

1323 นายพิชชา ปรีดาวรรณ 1348 นางสาวพิมพา ห้าวหาญ

1324 นางสาวพิชญ์สินี พัฒนอินสุข 1349 นางสาวพิมระวี วิรัชกุล

1325 นายพิชญะกฤษฎิ ์หฤทัย 1350 นายพิรพงศ์ จิตรมุ่ง

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 27 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

27-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1351 นายพิรเวช ต่างใจ 1376 นางสาวเพ็ญสิริ การรัตนจินดา

1352 นายพิริยะ จั่นสามัญ 1377 นายเพทาย ศรีสุดโต

1353 นางสาวพิไลพร พรหมจันทร์ 1378 นางสาวเพลา เลาหวิเชษ

1354 นางสาวพิศชณกาญจน์ กัณหารักษ์ 1379 นางสาวเพียงนภา มงคลใหม่

1355 นางสาวพิศมัย ตรุณจันทร์ 1380 นายแพรพรรณ ภาดีกนกนาท

1356 นายพิษณุ ขันทกาญจน์ 1381 นางสาวแพรวทิพย์ พรใหญ่พงศ์

1357 นายพิสิษฐ์  พินิจแก้ว 1382 นางสาวแพรวนภา คําภาพงษา

1358 นายพิสุทธิ ์เพชรโชติ 1383 นางสาวแพรวพรรณ นพรัตน์

1359 นายพีรพงษ์ สุรัตนเมธากุล 1384 นางสาวแพรวพรรณ ยังประภากร

1360 นางสาวพีรพร  เกษตรไพสิฐ 1385 นางสาวแพรวไพลิน แจ่มประถม

1361 นายพีรพล ศุภวิฑูรย์ 1386 นายไพบูลย์ เศวตโศภิน

1362 นายพีรพัฒน์ เตชมณีรัตน์ 1387 นางสาวไพริน พรมป๎ญญา

1363 นายพีรวัส อุดมวงษ์ 1388 นายไพโรจน์ ชูชื่น

1364 นายพีรศักด์ิ เจริญลาภ 1389 นางสาวฟาริดา วังธะพันธ์

1365 นางสาวพีรัลญาดา เลิศจิราวัชร์ 1390 นายฟารุก อารีประธาน

1366 นางสาวพูนสุข ฤทธิรงค์ 1391 นางสาวฟ้าใหม่ เจริญยิ่ง

1367 นายเพชรนรินทร์ ชื่นกระโทก 1392 นางสาวภคปภา อัครอภิชญา

1368 นางสาวเพชรไพลิน สินสุขบริรักษ์ 1393 นางสาวภคพร เกตุแย้ม

1369 นางสาวเพชรัตน์ สุขศรีจันทร์ 1394 นางสาวภรณ์ทิพย์ แก้วจริง

1370 นางสาวเพ็ชรี วุฒิอังสโวทัย 1395 นายภราดร วงศ์งาม

1371 นางสาวเพ็ญนภา เดืองคํา 1396 ร้อยตรีภวิณท์ภัทร ช่วยชนะ

1372 นางสาวเพ็ญประภา เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ 1397 นางสาวภักด์ิพิชญ์ชา สร้อยสุวรรณ

1373 นางสาวเพ็ญฤดี รุนดา 1398 นางสาวภัคฐิภา รัตนบุรี

1374 นางสาวเพ็ญฤดี หงสกุล 1399 นายภัคพล กาจาลี

1375 นางสาวเพ็ญศรี ผโลทัยดําเกิง 1400 นางสาวภัครดา คําเทีย่ง

แถวที่ 28 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

28-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1401 นางสาวภัชรินทร์ เมสมาน 1426 นางสาวภัสธิร์ญา ภัคสิรีธร

1402 นางสาวภัทฐิรา ทูพันดุง 1427 นางสาวภัสราภา ผลมะขาม

1403 นายภัทท์ธฤต สุขสําราญ 1428 นางสาวภัสสร พุม่เจ้า

1404 นางสาวภัทธนิษย์ เพียรจิตร 1429 นายภาคภูมิ ทองอินทร์

1405 นางสาวภัทธิณี ชื่นศิริ 1430 นายภาคย์ ธาดาบุญภิพัฒน์

1406 นางสาวภัทร์ฐิตา ศรีนิติรัตน์ 1431 นายภาณุ สุภาพรเหมินทร์

1407 พันเอกภัทรดนัย กาญจนบุรานนท์ 1432 นางสาวภาณุกา เจียมสกุล

1408 นายภัทรเดช สงค์รอด 1433 นายภาณุพงศ์ กรวิจิตรศิริ

1409 นางสาวภัทรธิดา บุตรดา 1434 นายภาณุพงศ์ ศรีหมื่นไวย

1410 นายภัทรพงษ์ มีสุข 1435 นายภาณุพงศ์ สวนทวี

1411 นางสาวภัทรพร บุนนาค 1436 นายภาณุภัทร รัตนเวชตระกูล

1412 นางสาวภัทรพร รุ่งเรืองภัทรกิจ 1437 นางสาวภาณุมาศ มาตา

1413 นายภัทรพล เรืองอ่อน 1438 นายภาณุวัชร ใจห้าว

1414 นางสาวภัทรพิมพ์  อินทุวรรณรัตน์ 1439 นายภาณุวัฒน์ คําลอย

1415 นางสาวภัทรวดี เคยอาษา 1440 นายภาณุวัฒน์ นาคศรีจันทร์

1416 นายภัทรวิทย์ จําปาทิพย์ 1441 นางสาวภาทิณี พรเกื้อกูลทรัพย์

1417 นางสาวภัทรสุดา ปรุงแก้ว 1442 นายภานุ เจนการ

1418 นางสาวภัทรา พงษาชัย 1443 นายภานุพงศ์ ฤทธิง์าม

1419 นางสาวภัทราธรณ์ พาณิชย์วรกุล 1444 นางสาวภานุมาศ  ขัดแก้ว

1420 นางสาวภัทรานี ฐิติกาล 1445 นายภานุมาศ คงประเสริฐ

1421 นางสาวภัทรารัตน์ คุ้มประยูร 1446 นางสาวภาวิดา ลิมปะพันธุ์

1422 นางสาวภัทริน ธนสถิตตระกูล 1447 นางสาวภาษิตา ลุนรวงค์

1423 นางสาวภัทริยา พรหมเด่น 1448 นายภาสกร  ฟุง้เจริญกุล

1424 นางสาวภัทรี ภัทรทรัพย์ 1449 นายภาสกร แย้มอินทร์

1425 นางภัทรียา น้อยนาค 1450 นายภาสกรณ์ ประเสริฐทรงกุล

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 29 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

29-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1451 นางสาวภาสินี กรสิทธิกุล 1476 นางสาวมนฤทัย  สมานอริยะกุล

1452 นางสาวภิญญดา ทัพแก่น 1477 นางสาวมนสิชา ผลเจริญ

1453 นางสาวภิญญาพัชญ์ นระสี 1478 นางสาวมนสิชา ศศิธร

1454 นางสาวภิรดา เนาวบุตร 1479 นางสาวมนันญา บัวสุข

1455 นางสาวภิรมย์พร รักแดง 1480 นางสาวมนันพัทธ์ ประสิทธิเ์กตุการณ์

1456 นายภูกิจ กุลเกตุน้อย 1481 นางสาวมนันยา ชาติกุล

1457 ร้อยตํารวจโทภูมิ ธรรมะ 1482 นายมนัส นาคสุข

1458 นายภูมิทัต แผนสมบูรณ์ 1483 นางสาวมนัสชนาวรรณ แป้นต่วน

1459 นายภูเมธ หงสไกร 1484 นางสาวมนัสชยา อภิชนังกูร

1460 นางสาวภูริตา สุภาเสริฐ 1485 นางสาวมนัสนันท์ ปาณะสุโต

1461 นายภูริพงศ์ เมฆานุเคราะห์ 1486 นางสาวมนัสนันท์ ริมสิยาพร

1462 นางสาวภูรีพร ถีราวุฒิ 1487 นางสาวมนัสวี พันธ์ภู่

1463 นายภูวเมศฐ์  ดลดิลกนิธิวัฒน์ 1488 นายมรุเดช วรรณโวหาร

1464 นางสาวภูสุดา จิตถา 1489 นางสาวมลฑาทิพย์ ยิ้มเสถียร

1465 นางสาวมณฑ์สินี แป้นภู 1490 นางสาวมลทิรา จิตรสอาดกุล

1466 นางสาวมณฑิรา ขําทิพย์ 1491 นางมลธิกา เหมป๎น้

1467 นายมณเฑียร เอกอนุวงศ์ 1492 นางสาวมลฤดี สว่างทรัพย์

1468 นางสาวมณธิชา ดีเสมอ 1493 นางสาวมะลิวัลย์ แก้วบุญ

1469 นางสาวมณีจันทร์ สวัสดี 1494 นางสาวมัตติกา แสนเพียง

1470 นางสาวมณีรัตน์ ไชยภักดี 1495 นางสาวมัทนิน พฤติธนาภัทร

1471 นางสาวมนชนก กิ่งแก่นวิวัฒน์ 1496 นางสาวมัลลิกา จันทร์บุญนะ

1472 นายมนตรี ชาญดําเนินกิจ 1497 นายมานพ บุญตา

1473 นายมนตรี พรเจริญสุข 1498 นายมานิต กุดนอก

1474 นายมนตรี วินิตวรกุล 1499 นางสาวมานิตา บัณฑิตยนาถ

1475 นางสาวมนทกานต์ ทรงพุฒิ 1500 นางสาวมานิตา อรรถกิจบัญชา

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 30 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

30-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1501 นายมาโนช แช่มเชื้อ 1526 นางสาวยุพดี อยู่สําราญ

1502 นางสาวมารยาท ซิมเจริญ 1527 นางสาวยุพา การเสง่ียม

1503 นางสาวมารินี แรงใหม่ 1528 นางสาวยุพิน นครเกตุ

1504 นางสาวมาลัยทอง ศิวินา 1529 นางสาวยุภาวดี ดรอินทร์

1505 นางสาวมาลาตี ภิรมย์ 1530 นายยุรนันท์ ทรัพย์ประเสริฐ

1506 นางสาวมาลินี กรีมาวงษ์ 1531 นางสาวยุระพิน อรรถประจง

1507 นางสาวมาลี คงกิจมั่น 1532 นางสาวยุวดี ชาวสวน

1508 นางสาวมาลี น้อยใย 1533 นายยูสา กิตติธนสาร

1509 นางสาวมาศจุฑา เปียภิรมย์ 1534 นางสาวเยาวพงษ์ ถิ่นสาคร

1510 นายมิณฑฎา ธนวนิชการ 1535 นางสาวเยาวพา พลเพ็ชร

1511 นายมิลินทร์ หวังวรประเสริฐ 1536 นางสาวเยาวเรศ คําป้อ

1512 นางสาวมีนา ใจสมุทร 1537 นางสาวเยาวลักษณ์ พิศุทธิเ์กียรติ

1513 นางสาวมุกกรินทร์ แปะกระโทก 1538 นายโยธิน กล่ินเกษร

1514 นางสาวเมธิญา แก่นจันทร์ 1539 นางสาวโยษิตา เทีย่งตรง

1515 นายเมธี พึง่สุจริต 1540 นางสาวรจนา บุญแก้ว

1516 นางสาวเมพิชชา เวชผสาร 1541 นางสาวรจนา สีชาทุม

1517 นางสาวเมศยา มุกข์จีน 1542 นายรชต กาญจนพิมาย

1518 นายเมหดี พุม่ภักดี 1543 นางสาวรชนิชล ศรีศุภฤกษ์

1519 นายยงยุทธ ภาคาเพียร 1544 นางสาวรชนีกร ก้อนทองดี

1520 ว่าทีร้่อยตรียงยุทธิ ์แก้วถา 1545 นางสาวรชวรรณ เงินท้วม

1521 นายยศไชยศาสตร์ แสงจันทร์ 1546 นางสาวรฐาภัค เชิงสมอ

1522 นายยศธร โชติเกียรติกําจร 1547 นายรณกฤต พิกุลน้อย

1523 นางสาวยอดขวัญ ทิพย์ธนะกาญจน์ 1548 นางสาวรดามน เปล่งป๎ญญารัตน์

1524 นางสาวยิ่งทิพย์ กาญจนพฤทธิ์ 1549 นางสาวรติชา เรืองเอี่ยม

1525 นายยุทธกูล ต้ังสกุล 1550 นางสาวรติมา ดวงคํา

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 31 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

31-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1551 นางสาวรพีพัฒน์ ขําน้อย 1576 นางรัชนี แก้วโสภานิมิต

1552 นางสาวรมย์ธีรา ธรรมประเสริฐ 1577 นางสาวรัชนี โตวงษ์

1553 นางสาวรวงทอง เกษร 1578 นางสาวรัชนี ไทรงาม

1554 นายรวินท์นิติ หาญพงษ์สิงห์ 1579 นางสาวรัชนี ป๎ญญาดี

1555 นางสาวรวิพันธุ ์ สุชัยคณารักษ์ 1580 นางสาวรัชนี รมลี

1556 นางสาวรวิวรรณ ธรรมสโรช 1581 นางสาวรัชนี รัตนาภูผา

1557 นางสาวรวิวรรณ อยู่เจริญ 1582 นางรัชนีย์ พงษ์สุรียนันท์

1558 นางสาวรวิวัน อินถาวร 1583 นางสาวรัชนีวรรณ ศรีรัชดากร

1559 นางสาวรวิษฎา พงษ์นุช 1584 นางสาวรัชนู ล้ิมศิริวัฒน์

1560 นางสาวรวิสรา พรมบวช 1585 นายรัฏฐกรณ์ โพธิท์อง

1561 นายรวี มัณฑะจิตร 1586 นายรัฐกฤษฏิ ์เลิศมงคลจิรากุล

1562 นางสาวรวีวรรณ แสงแก้ว 1587 นายรัฐชานนท์ กลางโฉม

1563 นางสาวรวีวรรณ แสงพลสิทธิ์ 1588 นายรัฐติพงศ์ รําเทียมเมฆ

1564 นางสาวรษิกามณ หลักหาญ 1589 นางสาวรัฐยา ชื่นสําโรง

1565 นางสาวรสิตา แก้วจีน 1590 ว่าทีร้่อยเอกรัฐวุฒิ รสชื่น

1566 นางสาวรอฮานี หีมมิหน๊ะ 1591 นางสาวรัตติ พิริยพฤนท์

1567 นายระพีพัฒน์ กล้าตลุมบอน 1592 นางสาวรัตติกาล มูลหล้า

1568 นางสาวรักษยา คําเวียง 1593 นางสาวรัตตินันท์ ธรารัตน์เสถียร

1569 นายรังสรรค์ ชูราศรี 1594 นางสาวรัตติยา สุขพันธุถ์าวร

1570 ร้อยโทหญิงรังสิมาพร ฤทธิป์ระเสริฐ 1595 นางสาวรัตติยากร ชํานิการค้า

1571 นายรัชกร เพชรทะนันท์ 1596 นายรัตนชัย เฟือ่งศิริวัฒนกุล

1572 นางสาวรัชฎาภรณ์  โชติอิงคนันท์ 1597 นางสาวรัตน์ธิชา คานพรหม

1573 นางสาวรัชดาพร กฤษณะโยธิน 1598 นางสาวรัตนพร  ศรีจันทร์อ่อน

1574 นางสาวรัชดาพร สุธาโภชน์ 1599 นางสาวรัตนะ เลิศสาครศิริ

1575 นางสาวรัชดาภรณ์  ดีหนอ 1600 นางสาวรัตนา เจริญสุข

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 32 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

32-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1601 นางสาวรัตนา โฉมราช 1626 นางรุ่งนภา นนทะคําจันทร์

1602 นางสาวรัตนา แซ่ต้ัง 1627 นางสาวรุ่งระวีฐ์ เจนเจริญภักญ์

1603 นางสาวรัตนา ทบประดิษฐ์ 1628 นางสาวรุ่งรัตน์ นพกาศ

1604 นางสาวรัตนา ปุยอรุณ 1629 นางสาวรุ่งรัตน์ นิมิตพัฒนา

1605 นางสาวรัตนา ศรีสุข 1630 นางสาวรุ่งรัษฎา ลพานุสรณ์

1606 นางสาวรัตนากร กุณฑี 1631 นายรุ่งโรจน์ ทองเรือง

1607 นางสาวรัตนาพร กุลประสิทธิ์ 1632 นายรุ่งโรจน์ พิมลสมบัติ

1608 นางสาวรัตนาพร ทองสุข 1633 นางสาวรุ่งอรุณ มูลลี

1609 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพเจริญ 1634 นางสาวรุจิราภรณ์ มูลรัตน์

1610 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์บูรพา 1635 นางสาวเรณู ชินเวช

1611 นางสาวรัศมิ์ภัชสรน์ บุพฤทธิ์ 1636 นางสาวเรริกา ภูพ่วง

1612 นางสาวรัศมี พันธ์แสน 1637 นางสาวเรวดี นรชาญ

1613 นางรัศรินทร์ แผ่นทองธราพัฒน์ 1638 นางสาวเรวดี ฟูวงค์

1614 นางสาวรัศวิวรรณ นิปกะกุล 1639 นางสาวเรวดี ศรีทอง

1615 นางสาวราณี  เกตุพงศ์ 1640 นายเรืองสิทธิ ์สาวิกันย์

1616 นางสาวราณี บัวน้อย 1641 นางสาวฤดีวรรณ พิกุลงาม

1617 นางสาวราณี บินซัน 1642 นายฤทธิรงค์ รอดศรี

1618 นางสาวรําไพร กนกหงษ์ 1643 นายฤทธิรงค์ แสงทินกร

1619 นางสาวรินซ์ สอนอาจ 1644 นางสาวฤทัย อมรปฐมมงคล

1620 นางสาวรินทร์ลภัส วัชราวนิชกุล 1645 นางสาวฤมล บุญอาจ

1621 นางสาวรุ้งตะวัน เลิศภัทรดํารงกุล 1646 นางสาวลฎาภา โพธิบาย

1622 นางสาวรุ่งทิพย์ ธเนศวัฒนะวงศ์ 1647 นางสาวลฎาภา ยิ้มละมัย

1623 นางสาวรุ่งนภา กิตตินุกูลวัฒนา 1648 นางสาวลดาวัลย์ ศุภลักษณ์

1624 นางสาวรุ่งนภา ตันพงศ์พันธุ์ 1649 นางสาวลภัสรดา เย็นสรง

1625 นางสาวรุ่งนภา ทองเปล่ียว 1650 นางสาวลภัสรดา สอาดแพน

แถวที่ 33 (รายงานตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

33-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1651 นางสาวลมัย จูใจบุญ 1676 นางสาววนาลี ศรีนาค

1652 นางสาวลลนา แก้วพิลา 1677 นางวนิดา กุศลาไสยานนท์

1653 นางสาวลลิดา จิรพชรพงศ์ 1678 นางสาววนิดา เกษสุดาภรณ์ศักด์ิ

1654 นางสาวลักขณา รัตนพลที 1679 นางสาววนิดา ตะนุรักษ์

1655 นางสาวลักษณาวดี ขาวคง 1680 นางสาววนิดา น้อยนงเยาว์

1656 นางสาวลัฏฐิวัน ขนอม 1681 นางสาววยานันท์ ภัทรผ่องพรรณ

1657 นางสาวลัดดา ปรีชานนท์ 1682 นายวรกมล ไทยวานิช

1658 นางสาวลัดดา วงศ์แก้ว 1683 นายวรกันต์ ป๎ญญาหล้า

1659 นางสาวลัดดาวรรณ์ การภักดี 1684 นางสาววรณัน จิตรามาศ

1660 นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณศิลป์ 1685 นางวรนี  ทองสุข

1661 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขเกษม 1686 นางสาววรนุช ถะนะรอด

1662 นางสาวลาวัลย์ รัตนคํา 1687 นายวรพงษ์ ปิยะรัตน์ธนกุล

1663 นางสาวลินดาวัลย์ ใจห้าว 1688 นายวรพจน์ สืบพานิช

1664 นายลิลิต บุญยกุลศรีรุ่ง 1689 นายวรพชร ถาวรโชคชัย

1665 นายเลิศพงศ์ เพียรพัฒนกิจ 1690 นางสาววรรณกร โดดเด่ียว

1666 นายวงศกร สมบุญทวงค์ 1691 ว่าทีร้่อยตรีวรรณกิจ สมานพงษ์

1667 นายวงศ์วิสุทธิ ์พันธไชย 1692 นางสาววรรณญา นาคเจริญ

1668 นางสาววชรพร สุวรรณการ 1693 นางสาววรรณดี ศรีชมทา

1669 นางสาววชิราภรณ์ ณ พล 1694 นางสาววรรณนิสา โพธิน์ิ่ม

1670 ว่าทีร้่อยตํารวจเอกหญิงวณิชยา ไชยปรุง 1695 นางสาววรรณพร ชุ่มอินทร์

1671 นางสาววณิชยา ประเสริฐ 1696 นางสาววรรณพร แดงศรีธรรม

1672 นางสาววณิชยา เอียตระกูล 1697 นางสาววรรณพร นิตยะ

1673 นางสาววดีพงษ์ คงเจริญ 1698 นางวรรณพร ศรีแก้ว

1674 นางสาววทันยา บุญเยื้อน 1699 นางสาววรรณภา ทองรัตนะ

1675 นางสาววนารัตน์ ทิวงศ์ 1700 นางสาววรรณ์วิภา คําโมนะ

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 34 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

34-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1701 นางสาววรรณวิภา นวลสกุล 1726 นางสาววราภรณ์ ทานะสิทธิ์

1702 นางสาววรรณวิมล ชูแก้ว 1727 นางสาววราภรณ์ ยิ้มสมบูรณ์

1703 นางสาววรรณวิไล กุลบุตร 1728 นางวราภรณ์ ศรีอินทร์

1704 นางสาววรรณา แซ่เอีย 1729 นางสาววราภรณ์ สุขเกษม

1705 นางสาววรรษชล พิทักษ์ธีระธรรม 1730 นายวราวุฒิ สุขพลกิจ

1706 นางสาววรรัตน์ มีคุณสุข 1731 นายวราวุธ เอียงสวาท

1707 นางสาววรรัตน์ วุฒิไพโรจน์ 1732 นายวริทธิน์ันท์ หาญพยัค

1708 นายวรวิทย์ เติมวราพร 1733 นางสาววริศรา ผลส่ง

1709 นาวาอากาศโทวรวุฒิ บัณฑิต 1734 นางสาววริศรา รัตนวุฒิกุล

1710 นางสาววรัญญา เปรมศิริ 1735 นางสาววริศรา ศิริวรรณ

1711 นางวรัญญา อินโต 1736 นางสาววริษนันท์ ส่งสมอกุลวัฒน์

1712 นางสาววรัญพัชร ปานะวิภาต 1737 นางสาววรีรัตน์ ผ่านสะอาด

1713 นางสาววรัณญา ทิวัตถ์โชติ 1738 นางสาววรุณยุพา อินตัน

1714 นางสาววรัทยา ประยูรวิกรัย 1739 นางสาววลัญช์รัตน์ มารควัฒน์

1715 นายวรันธร วรุณปิติกุล 1740 นางสาววลัย เจียมสายวงศ์

1716 นายวรากร เหมศิริวัฒนา 1741 นางสาววลัยลักษณ์ ไทยสันทัด

1717 นางสาววรางคณา นันธิโย 1742 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุด

1718 นางสาววรางคณา สุขจันทร์เทาะ 1743 นายวศิน บินไกรมาท์

1719 นางสาววราพร  เกษรมาลา 1744 นางสาววศินี สายบัวทอง

1720 นางสาววราพร โปร่งทราย 1745 นายวสวัตต์ิ สีลูกหว้า

1721 นางสาววราพร มอดเม็ด 1746 นายวสันต์ เกตุพันธุ์

1722 นางสาววราภรณ์  เกิดกุญชร 1747 นายวัชรพงศ์ เรวุฒิพงษ์เจริญ

1723 นางสาววราภรณ์ แก้วต้น 1748 นายวัชรพล  แสงศิริสุวรรณ

1724 นางวราภรณ์ แก้วมาตย์ 1749 นายวัชรพล ใจกล้า

1725 นางสาววราภรณ์ คําไทยกลาง 1750 นายวัชระ ศรีพรม

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 35 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

35-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1751 นายวัชระ สัมมาชีพ 1776 นางสาววัลลภา ศรีบรรเทา

1752 นายวัชระพงษ์ ทิพย์สมบัติ 1777 นายวาทยุทธ์ วลัญช์เพียร

1753 นางสาววัชราพรรณ อภิมณฑ์ 1778 นางสาววารษา โชคบุญส่งสวัสด์ิ

1754 นางสาววัชราภรณ์  ภังคสังข์ 1779 เรือโทหญิงวาริณี ไวยฤทธิ์

1755 นางสาววัชราภรณ์ ศรีมหาพรม 1780 นางสาววารินทร์ วุฒิจักร

1756 นางสาววัชราวลี อุตะมะ 1781 นางสาววารี จันบุญศรี

1757 นางสาววัชรี ผาทอง 1782 นางสาววารุณี จันทรสุวรรณ

1758 นายวัฒนะ เผ่าพิน 1783 นางสาววารุณี ดวงศรีจันทร์

1759 นายวัฒนา ชโลธร 1784 นางสาววารุณี พลศักด์ิ

1760 นายวัฒนา ปาสาเนย์ 1785 นางสาววารุณี ศิริภัย

1761 นางวัฒนา เรืองโต 1786 นายวารุฟฎาร สะมะแอ

1762 นายวันเฉลิม เครือสาร 1787 นางสาววาสนา กุลสุวรรณ

1763 นายวันชนก เพ็งเหมือน 1788 นางสาววาสนา ชาดา

1764 นายวันชัย วงค์อามาตย์ 1789 นางสาววิกานดา ดิลกพัฒนา

1765 นางสาววันดี หงษา 1790 นางสาววิจิตตรา สีชมภู

1766 นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว 1791 นางสาววิจิตรา รุจิเพ็ชร์

1767 นางสาววันเพ็ญ รักขนาม 1792 นางสาววิจิตรา สีนาก

1768 ร้อยเอกหญิงวันวิสา คําสิงห์ 1793 นายวิชญะ เชาวนะพงษ์

1769 นางสาววันวิสา ใจดี 1794 นางสาววิชญาภา นามเชียงใต้

1770 นางสาววันวิสา เมืองจันทร์ 1795 นายวิชพัฒน์ เล่ียมสกุล

1771 นางสาววันวิสาข์ เทศสวัสด์ิ 1796 นายวิชา ประทุมมณี

1772 นางสาววันวิสาข์ ธาราเดช 1797 ว่าทีร้่อยตรีวิชาญ สุขชื่น

1773 นางสาววันวิสาข์ วงษ์สา 1798 นางสาววิชาวีร์ อุนารณ

1774 นางสาววันวิสาข์ ศรีสกุล 1799 นางสาววิชุดา ปานทนนท์

1775 นางสาววัลยา สงสะนะ 1800 นายวิทยา มิทิน

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 36 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

36-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1801 นายวิทยา เรืองกิตติคุณ 1826 นายวิระพงษ์ เทพนวล

1802 ว่าทีร้่อยตรีวิทวัส จิวะเกียรติ 1827 นางสาววิรัญชนา ศรีเคนขันธ์

1803 นายวิทวัส สุขสถิตย์ 1828 นางสาววิรัตนา ปานอินทร์

1804 นายวิธิสรรค์ ชูหอม 1829 นางสาววิริทธิธ์นัฐ ผาติเสนะ

1805 นางสาววินันยา สามภักดี 1830 นายวิโรจน์ ไพบูลย์วิริยะคุณ

1806 นายวินัย เพ็ชรแสงจันทร์ 1831 นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์

1807 นางสาววิพุธพันธุ ์สายลุน 1832 นางสาววิลันดา ณ ถลาง

1808 นางสาววิภา  บุญญานุสนธิ์ 1833 นางสาววิลาวัลย์ เย็นกลม

1809 นางสาววิภา ชาญพิชิตวนิช 1834 นายวิลาศ คําเล็ก

1810 นางสาววิภา ศรีสัตยเสถียร 1835 นางวิลาสินี ศักด์ิประเสริฐ

1811 นางสาววิภากร วุน่บํารุง 1836 นางวิไล กําแพงแก้ว

1812 นางสาววิภานันท์ วิเวก 1837 นางสาววิไลพร หอหิรัณย์ขจร

1813 นางสาววิภาพร  ประสงค์จีน 1838 นางสาววิไลพรรณ ตาริชกุล

1814 นางสาววิภาภรณ์  ศรีพัชรพันธ์ 1839 นางสาววิไลพรรณ สิริ เยี่ยมจรรยา

1815 นางวิภาภรณ์ บุญเชียงราก 1840 นางสาววิไลลักษณ์ อิ๋วสกุล

1816 นางวิภารัตน์ จินรัตน์ 1841 นายวิศรุต สุวรรณเวช

1817 นางสาววิภารัตน์ ป๎จจุสมัย 1842 นายวิษณุ พิมพ์จันทึก

1818 นางสาววิภารัตน์ สุขแพ 1843 นางสาววิสา แสงวัง

1819 นางสาววิภาวดี เชิดโคกสูง 1844 นางสาววิอันนาสิตา บ่อเกิด

1820 นางสาววิภาวดี มุกดา 1845 นางสาววีนัส มูลิกา

1821 นางสาววิภาวดี อิ่มใจ 1846 นางสาววีรญา สุกิจพัฒนคุณ

1822 นางสาววิมลพรรณ ทรัพย์เจริญ 1847 นายวีรพล มะสาตสม

1823 นางสาววิมลรัตน์ คําเสมอ 1848 นายวีรภัทร ราญมีชัย

1824 นางสาววิมลรัตน์ หวังพันธุข์จร 1849 นายวีระพล รอดเปีย

1825 นางสาววิยะดา มยุระสุวรรณ 1850 นายวีระวัส ภิรมย์ไทย

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 37 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

37-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1851 นายวีระศักด์ิ กันธินาม 1876 นางสาวศศิธร นุ่มสารพัดนึก

1852 นางสาวแวววาสนา บัณฑิตกุล 1877 นางสาวศศิธร ศรีหิรัญ

1853 นางสาวศจี คชสาร 1878 นางสาวศศินภา ไวยะสุระสิงห์

1854 นางสาวศจีมาศ สังข์แก้ว 1879 นางสาวศศินภา สุขก้อน

1855 นางสาวศญามล จิตรสุภ 1880 นางสาวศศินันท์ ทรัพย์ประเสริฐ

1856 นางสาวศรัญญา โดดดารา 1881 นางสาวศศินัยน์ ธัญญปกรณ์พันธ์

1857 นางสาวศรัญญา ป๎จจัตตัง 1882 นายศศิพงศ์ จินดาลัทธ

1858 นางสาวศรัณยา สระทองหมาย 1883 นางสาวศศิพร ศรีณรงค์

1859 นายศราวุธ เจาะจง 1884 นางสาวศศิพรรณ ไพศาลพันธุ์

1860 นายศราวุธ ฉายวงษ์ 1885 นางสาวศศิภัทร มาปะเข

1861 นายศราวุธ เนตรทิพย์ 1886 นางสาวศศิภา ศรีทอง

1862 นางสาวศริญญา  ต้ังบรรเจิดวณิช 1887 นางสาวศศิมา แซ่อึ้ง

1863 นางสาวศรินทิพย์ เด่นประดิษฐ 1888 นางสาวศศิมา ดิษฐไชยวงศ์

1864 นางศรินภัสร์ พัชระผิวไชย 1889 นางสาวศศิวิมล เครือนาค

1865 นางสาวศรีประไพ นามแสน 1890 ว่าทีร้่อยตรีศักด์ิชัย แก้วเอี่ยม

1866 นางสาวศรีวรรณลี แสนมะฮุง 1891 นายศักรินทร์ สุไลมาน

1867 นางสาวศรีสกุล มณีรัตน์ 1892 นางสาวศันสนีย์ คุ้มเกิด

1868 นายศฤทธิ ์วิทูรปกรณ์ 1893 นายศิรภัทร์ ทิมเจริญ

1869 นางสาวศลิษา พูลสระคู 1894 นายศิรเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากุล

1870 นางสาวศศธร โพธิส์าร 1895 นายศิราม จิโนวัฒน์

1871 นางศศิกานต์ เธียรเงิน 1896 นางสาวศิริกาญจน์ พัสวีชุติกุล

1872 นางสาวศศิญา เพชราวรรณ 1897 นางสาวศิริเกษ หิรัญนวกุล

1873 นางสาวศศิธร คุณสมบัติ 1898 นายศิริชัย ก่อแก้ว

1874 นางสาวศศิธร จันทร์ป๎ญญา 1899 นางสาวศิรินญา นครเก่า

1875 นางสาวศศิธร ทองศาสตรา 1900 นางสาวศิรินทิพย์ บุญโญปกรณ์

แถวที่ 38 (รายงานตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

38-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1901 นางสาวศิรินภา กรวดนอก 1926 นางสาวศิวารีย์ อินทร์ยิ้ม

1902 นางสาวศิรินภา โรจนบุรานนท์ 1927 นางสาวศุครินทร เกษตรสิน

1903 นางสาวศิริประภา ธรรมสอน 1928 นางสาวศุจีภรณ์ บริบูรณ์

1904 นางสาวศิริประภา แสนชัยชุม 1929 นายศุภชัย ทองนอก

1905 นางสาวศิริปรานี อุนะเสน 1930 นายศุภณัฏฐ์ หงษ์วัฒนาใจงาม

1906 นางสาวศิริพร ฉินสวัสด์ิพันธุ์ 1931 ว่าทีร้่อยตรีศุภณัฐ ปิน่เกตุ

1907 นางสาวศิริพร ลิขิตนพคุณ 1932 นายศุภณัฐ มีคช

1908 นางสาวศิริเพ็ญ จันประเสริฐศรี 1933 นายศุภณัฐ ศรีสําราญ

1909 นางสาวศิริภัทร สุโขบล 1934 นางสาวศุภนุช ขุมดินพิทักษ์

1910 นางสาวศิริภาภรณ์ ฤทธิสุ์ข 1935 นางสาวศุภร เลิศวณิชย์วัฒนา

1911 นางสาวศิริรัตน์ กล่ันเกตุ 1936 นางสาวศุภรัตน์ สุชาติพงศ์

1912 นางสาวศิริรัตน์ บุญร่ืน 1937 นางสาวศุภรัสมิ์ ประสาทพร

1913 นางสาวศิริรัตน์ ปทะวานิช 1938 นายศุภฤกษ์  ไทยเขียว

1914 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญธรรม 1939 นายศุภวิทย์ บันนามน

1915 นางสาวศิริวรรณ  อัมพวะมัต 1940 นางสาวศุภัทรานิษฐ์ สว่างเย็น

1916 นางสาวศิริวรรณ ขําแก้ว 1941 นางศุภานิช มะลิวงษ์

1917 นางสาวศิริวรรณ วังขุนพรหม 1942 นางสาวศุภาพิชญ์ เตชะนันท์มณี

1918 นายศิริศักด์ิ สุขวัฒน์ 1943 นางสาวศุศราภรณ์ สามัตถิยาชีพ

1919 นางสาวศิริอร บุญมา 1944 นายเศรษฐวัส ชีพเป็นสุข

1920 ร้อยตํารวจโทศิวนัส สุวรพันธ์ 1945 นายสกล ประดิษฐ์กนก

1921 นายศิวพงศ์ บําเพ็ญบุญ 1946 นายสกล พรมมีเดช

1922 ว่าทีร้่อยตรีหญิงศิวพร ทรัพย์ศิริ 1947 นางสาวสกาว ซองทอง

1923 นายศิวพล ขอบใจกลาง 1948 นางสาวสกาวเดือน ภูโ่ต๊ะยา

1924 นางสาวศิวลี กิติธนานุวัฒน์ 1949 นางสาวสกาวเดือน แย้มสอาด

1925 นางสาวศิววงศ์ แก้วสีขาว 1950 นางสาวสกาวรัตน์ ศรประเสริฐ

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 39 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

39-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1951 นางสาวสกาววรรณ พงษ์สวัสด์ิ 1976 นางสาวสมิตานัน สิงห์ทอง

1952 นางสาวสกุณา กิจตาวงค์ 1977 นายสมิทธ์ เทพกุล

1953 นางสาวสกุลเกษ เหล่าภักดี 1978 นางสาวสรชา ทองเนียม

1954 นางสาวสตรีรัตน์ ลํ้าเลิศป๎ญญา 1979 นายสรพงษ์ เวชกูล

1955 นายสถาพร ฉวีกุลมหันต์ 1980 นางสาวสรวงสุดา ราชพรหมมินทร์

1956 นายสถาพร ร่มเย็น 1981 นายสรวิชญ์ ฤทธิมาศ

1957 นายสถิตย์ มานะนิตย์ 1982 นางสาวสร้อยเพชร ยอดสกุลเพชร

1958 นางสาวสถิตาภรณ์ กรฤทธิ์ 1983 นางสาวสราญรัตน์ ทองชมภู

1959 นายสนธยา มงคลมล 1984 นางสาวสราพรรณ พวงเพียงงาม

1960 นายสภา สุวรรณเนตร 1985 นายสรายุทธ์ สดเสมอ

1961 นายสมเกียรติ เอี่ยมสถิตย์ 1986 นางสาวสรินธร ศรีรังษ์

1962 นายสมฉัตรชัย พรหมสุวงษ์ 1987 นางสาวสโรชา นาคพิพัฒน์

1963 นายสมชาย พันธรักษ์ 1988 นางสาวสโรบล ราชวงศ์

1964 นางสมทรง แสงอุทัย 1989 นางสาวสลิดา อรุณรักษ์สมบัติ

1965 นายสมบัติ  อุ่นเจริญสกุล 1990 นางสาวสลีลัลณ์ สุมงคลเจริญ

1966 นายสมบูรณ์ ตรีศิริสุข 1991 นายสังฆวุฒิ วาสุกะรัตน์

1967 นายสมปอง ศรีปราโมช 1992 นายสัญญา เกิดประดิษฐ์

1968 นายสมภพ พันธ์ชาลี 1993 ร้อยตรีสัณห์ธีร์ รังสิพราหมณกุล

1969 นายสมโภช แชประเสริฐ 1994 นายสาธิต ผลลิต

1970 นายสมศักด์ิ เมษะไชยะ 1995 นายสาธิต อิสสระ

1971 นางสาวสมสกุล พุม่พิมล 1996 นางสาวสาธิตา พงษ์พิพัฒน์

1972 นางสาวสมสมร ตันเจริญ 1997 นางสาวสาธินี เพลาด

1973 นายสมสุข เสือคํารณ 1998 นายสานนท์ ชุมโชติ

1974 นางสาวสมหญิง ฉายแสง 1999 นายสามารถ ไชยสุนทร

1975 นางสาวสมหทัย มีราศรี 2000 นายสายชล ชอบสอน

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 40 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

40-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2001 นายสายชล เณรแตง 2026 นางสิรินภา พูจ่ิตร์กานนท์

2002 นางสาวสายทอง อ่อนสา 2027 นางสาวสิริปรียา ประตูมาต

2003 นางสายฝน อินก่าํ 2028 นางสาวสิริพร อารยะพงศ์ไชย

2004 นางสาวสายรุ่ง สายไชยสาน 2029 นางสาวสิริพิชญ์ สงบพันธ์

2005 นางสาวสายสุดา จันทร์หอม 2030 นางสาวสิริรักษ์ มานันตา

2006 นายสายัณห์ ร้ิงไธสง 2031 นางสาวสิริรัตน์ ศรีสว่าง

2007 นายสายัณห์ สลีสองสม 2032 นางสาวสิรี คล้ายคลึง

2008 นางสาวสาริกา หันจางสิทธิ์ 2033 นางสาวสุกัญญา คําหารพล

2009 นางสาวสาริศา เขื่อนเเก้ว 2034 นางสุกัญญา เคนเครือ

2010 นางสาวสาวิณี โชติเรือง 2035 นางสาวสุกัญญา จันทร์นาราเลิศ

2011 นางสาวสาวิตรี ทองเขียว 2036 นางสุกัญญา จันทร์วิภาภรณ์

2012 นางสาวสาวิตรี บัวประดิษฐ์ 2037 นางสาวสุกัญญา ภิญโย

2013 นางสาวสาวินี สิงห์ทอง 2038 นางสาวสุกัญญา ราศรี

2014 นายสิทธิก์ร ป๎ญจะแก้ว 2039 นางสาวสุกัญญา สุทธิธรรม

2015 นายสิทธิชัย ลาภพิทักษ์มงคล 2040 นางสาวสุขเกษม ศรีภูงา

2016 นายสิทธิโชค  ประภาศรีวรกุล 2041 นางสาวสุจรรยา รัตนพันธ์

2017 นางสาวสิทธิพร เฉลิมวงศ์ 2042 นางสาวสุจิตรา จิตรโรจนรักษ์

2018 นายสิทธิพร มะลิวัลย์ 2043 นางสาวสุจิตรา ประชูโชติ

2019 นายสิทธิพร แสงสุข 2044 นางสาวสุจิตรา ยนต์สิงห์

2020 นายสิทธิศักด์ิ เพชรโรจน์ 2045 นางสาวสุจิตรา สมสะอาง

2021 นางสาวสินีนาฏ วัชรป๎ญญากร 2046 นางสาวสุจิตรา อนันตสายนนท์

2022 นางสาวสินีนารถ สุวรรณสิงห์ 2047 นางสาวสุจิตราภรณ์ สุดาวรรณศักด์ิ

2023 นายสิปปนนท์ สิงหจารุ 2048 นางสาวสุชัญญา จิตต์กุศล

2024 นางสาวสิริกานดา ภาโสม 2049 นางสาวสุชา โฆษิตเรืองชัย

2025 นางสาวสิริกุล อนันต์วรวัฒน์ 2050 นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 41 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

41-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2051 นางสาวสุชาดา นุชสวาท 2076 นางสาวสุทธิชา ศรีนวล

2052 นางสาวสุชาดา เม่นไพร 2077 นางสาวสุทธิดา  เต็กอารีย์

2053 นางสาวสุชาดา รูปสม 2078 นางสาวสุทธินันท์ เทศหร่ิง

2054 นางสาวสุชาดา สุขศิริ 2079 นายสุทธินันท์ บรรณกิจ

2055 นางสาวสุชาดา อารีวรรณสุข 2080 นางสาวสุทธินี มหาสิริโภคา

2056 นายสุชาติ ปานขวัญ 2081 นายสุทธิพงศ์ กรรณสุรางค์

2057 นายสุชิน สืบมาก 2082 นายสุทธิพงษ์  ทองเงิน

2058 นางสาวสุชีรา สมสาย 2083 นายสุทธิพงษ์  สีหะเสน

2059 นางสาวสุญญตา ตันติวิชัย 2084 นายสุทธิพงษ์ กองคํา

2060 นางสาวสุฐิตา สุวรรณหิตาทร 2085 นายสุทธิพงษ์ ขุนจันทร์

2061 นางสาวสุฑามาศ ใหญ่โต 2086 นายสุทธิพงษ์ จิรอาภานนท์

2062 นางสาวสุฑารัตน์ ใสแก้ว 2087 นายสุทธิพงษ์ เจริญภักดี

2063 นางสาวสุณิสา เติมทองไชย 2088 ว่าทีร้่อยตรีสุทธิพงษ์ อรุณรัตน์

2064 นางสาวสุณิสา สถาพรพงศ์ 2089 นางสาวสุทธิพร จันทร์ชัย

2065 นางสาวสุณีย์กาญจน์ โสดามุข 2090 นางสาวสุทธิพรรณ ธนบดีไพบูลย์

2066 นายสุดใจ สุดตา 2091 นายสุทธิภัทร กุลพงษ์วาณิชย์

2067 นางสาวสุดาพร  แพงแสง 2092 นายสุทธิรักษ์ พลรัมย์

2068 นางสาวสุดารัตน์  มามะ 2093 นายสุทธิลักษณ์ ลาภสมบุญกมล

2069 นางสาวสุดารัตน์ จิวะวิวัฒน์เสถียร 2094 นายสุทัศน์ วรรณะเลิศ

2070 นางสาวสุดารัตน์ จิอู๋ 2095 นางสาวสุทามาศ ทางดี

2071 นางสาวสุดารัตน์ จุ้ยกระจ่าง 2096 นายสุทิพงศ์  ศิริโชติ

2072 นางสาวสุดารัตน์ เถลิงพล 2097 นางสาวสุทิศา เจริญศรี

2073 นางสาวสุดารัตน์ แนวโอโล 2098 นางสาวสุทิศา ปานทอง

2074 นางสาวสุดารัตน์ บุญเลิศอุทัย 2099 นายสุธรรม บุญกลม

2075 นางสาวสุดารัตน์ ศรีชนะ 2100 นางสาวสุธาทิพย์ อ่าํเมือง

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 42 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

42-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2101 นางสาวสุธานี ขาวชูศรี 2126 นางสาวสุปราณี ป๎ตตนาภรณ์

2102 นางสุธาพร ผ้ึงหลวง 2127 นางสาวสุปรียา แซ่ล่ิม

2103 นางสาวสุธาลักษณ์ แพรมณี 2128 นางสาวสุพรรษา วงศ์ธานี

2104 นางสาวสุธาสินี กิ่งเกตุ 2129 นางสาวสุพัชชา สุวรรณวัฒนา

2105 นางสาวสุธาสินี ขันภักดี 2130 นางสาวสุพัชชา หมายพึง่

2106 นางสาวสุธาสินี เชตนุช 2131 นางสาวสุพัตรา จันทร์เขียว

2107 นางสาวสุธาสินี สุทธินุ่น 2132 นางสาวสุพัตรา เตชะพันธ์งาม

2108 นางสาวสุธิตา สุขสําราญ 2133 นางสาวสุพัตรา มณีรุ่ง

2109 นางสาวสุธินี พันธุพ์ูลเพิม่ 2134 นางสาวสุพัตรา สวัสดี

2110 นางสาวสุธิศา พันธ์พยัคฆ์ 2135 นางสาวสุพัตรา สิทธิศร

2111 นายสุธี สีชมพู 2136 นางสาวสุพิชชา น่วมนุ้ย

2112 นางสาวสุนทรารัตน์ อุ่นบุ 2137 นางสาวสุพิชฌาย์ กล่อมแก้ว

2113 นางสุนทรี ตันกิจจานนท์ 2138 นางสาวสุพิชฌาย์ วัชระคิรินทร์

2114 นางสาวสุนทรีย์ โพธิแ์ก้ว 2139 นางสาวสุภนันท์ เติมวรมงคล

2115 นางสาวสุนันทา สุทธิตังกวิเชียร 2140 นายสุภสิทธิ ์พิจิตร์

2116 นางสาวสุนารี ลําใย 2141 นางสาวสุภัคศจีภัชญ์ ใจดี

2117 นางสาวสุนิษรา พาสวัสด์ิ 2142 นางสาวสุภัคสรรค์ วงษ์ศรีแก้ว

2118 นางสาวสุนิษา เชื้อเมืองพาน 2143 นายสุภัทรชัย ทวิชศรี

2119 นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง 2144 นางสาวสุภัทรา ฟูแก้ว

2120 นางสาวสุนิสา สิริทรัพย์ไพบูลย์ 2145 นางสาวสุภัทรา สุธาธีระกุล

2121 นางสาวสุนิสา แสงสี 2146 นางสาวสุภัสสร ฤทธิกาญจน์

2122 นางสุนีพร เรือนจันทร์ 2147 นางสาวสุภานัน ขวัญวงษ์ทิม

2123 นางสาวสุนีย์ สว่างภพ 2148 นายสุภาพ  ชวะณิชย์

2124 นางสาวสุบัณฑิตา สิทธิรักษ์ 2149 นางสาวสุภาพร ชูแก้ว

2125 นางสาวสุประวีณ์ รองเมือง 2150 นางสาวสุภาพร ชูทอง

แถวที่ 43 (รายงานตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

43-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2151 นางสาวสุภาพร นะชา 2176 นายสุรชัย รัตนเสรีเกียรติ

2152 นางสาวสุภาพร รัตนบุรี 2177 ว่าทีร้่อยตรีสุรชัย เลิศสถบดี

2153 นางสาวสุภาพร สังข์ศรีอินทร์ 2178 นายสุรเชษฐ์ ทวีสุข

2154 นางสาวสุภาพร หนุนนาค 2179 นายสุรเชษฐ เพชรมณี

2155 นางสาวสุภาเพชร ต้นเจริญพงศ์ 2180 นายสุรเชษฐ์ สุทธิวิลัย

2156 นางสาวสุภาภรณ์ จ่าแสน 2181 นายสุรเดช วิลัย

2157 นางสาวสุภาภรณ์ ผลส่ง 2182 นายสุรติพงษ์ จันทร์เหลือง

2158 นางสาวสุภาภรณ์ ราษฎรดี 2183 นายสุรพล  จันทร์น้อย

2159 นางสาวสุภาภรณ์ สงวนเชื้อ 2184 นางสาวสุรภา ศิริคงเจริญ

2160 นางสาวสุภาภรณ์ สุขษาสุณี 2185 นายสุรศักด์ิ  อิงชัยภูมิ

2161 นางสาวสุภาวดี ทิพย์วารีเลิศ 2186 นายสุรศักด์ิ มณีเนตร

2162 นางสาวสุภาวรรณ สุภาการณ์ 2187 นายสุรศักด์ิ อาจวิชัย

2163 นางสาวสุภาวิตา กาญจนสิทธิ์ 2188 นายสุรสีห์  จันทร์น้อย

2164 นางสาวสุภาวิตา พึง่คํา 2189 สิบเอกสุระ  โสดา

2165 นางสุภาวี คล้อยสวาท 2190 นางสาวสุระสา ชํานาญพล

2166 นางสาวสุภาศิณีย์ จันทร์ลิหมัด 2191 นางสาวสุรัสวดี กฤษณากร

2167 นางสุภิญญา เจนจิรวงศ์ 2192 นายสุริยะ สุริยะเกษ

2168 นางสาวสุภิญญา บุญประเสริฐ 2193 นางสาวสุรีย์ เหล่าสุวรรณ

2169 นางสุมาตรา เสริฐกระโทก 2194 นางสาวสุรีย์รัตน์ โนเรืองรัมย์

2170 นางสาวสุมาลี งานแข็ง 2195 ร้อยตรีหญิงสุรีรัตน์ กิติคุณ

2171 นางสุมาลี ถิ่นนาเมือง 2196 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมทอง

2172 นายสุเมธ ฮ่ัวจั่น 2197 นางสาวสุรีวรรณ ฉลอง

2173 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสุยาณี ชํานาญจันทร์ 2198 นางสาวสุลี สุกใส

2174 นายสุรฉัตร ศิริกุลวัฒนา 2199 นางสาวสุวรรณา ไร่ชูศรี

2175 นายสุรชัย ภักด์ิวิไลเกียรติ 2200 นางสาวสุวรรณี จรัสศรีพิบูลย์

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 44 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

44-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2201 นางสาวสุวรรณี มณีวงศ์วัฒนา 2226 นางสาวเสาวลักษณ์ กันศร

2202 นางสาวสุวรรณี สุภาวอ 2227 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองธรรม

2203 นางสาวสุวลักษณ์ ศรีหะรัญ 2228 นางสาวเสาวลักษณ์ ดันมีแก้ว

2204 นายสุวัฒน์ แสงจันดา 2229 นางสาวเสาวลักษณ์ นิลยนิมิต

2205 นายสุวิจักขณ์ พรรณรุ่งเรือง 2230 นางสาวเสาวลักษณ์ ประสงค์เงิน

2206 นางสาวสุวิดา คุปต์ธนากร 2231 นางสาวเสาวลักษณ์ ปวีร์ยกุล

2207 นายเสกสรร เสนาะโสตร์ 2232 นายเส่ียวเฟิง แพน

2208 นายเสกสันต์ สุวรรณ 2233 นางสาวแสงเดือน  สืบสันติกุล

2209 นายเสถียร หร่ิมสืบ 2234 นางสาวแสงเทียน จันคู่

2210 นายเสน่ห์ บัวตูม 2235 นายแสงสุรี สุดจันฮาม

2211 นายเสริฐ ต่อด่านกลาง 2236 นายโสภณ นกน่วม

2212 นางสาวเสริมศิริ กิจศิริเจริญ 2237 นายโสภณ บุญแสน

2213 นางสาวเสาวณี ประเพณี 2238 นายโสภณวิชญ์ เอี่ยมเจริญ

2214 นางสาวเสาวณีย์ ชํานาญกิจ 2239 นายโสภณัฐ  วงศ์ศิริเมธีกุล

2215 นางสาวเสาวณีย์ ยางสูง 2240 นางสาวโสภิดา กิตติรัตน์ชัชวาล

2216 นางสาวเสาวณีย์ วงค์ชัย 2241 นางสาวโสภิดา ทูคํามี

2217 นางสาวเสาวนิตย์ ชิตร 2242 นางสาวโสมยา สุปาลรักษ์

2218 นางสาวเสาวนีย์ เฉยบุญเรือง 2243 นางสาวโสรญา ลีนะนิธิกุล

2219 นางสาวเสาวนีย์ ศิริพันธ์ 2244 นางสาวหทัยชนก  เฉลิมสุข

2220 นางสาวเสาวภา ธนนิมิตร 2245 นางสาวหทัยชนก กิ่งแก้ว

2221 นางสาวเสาวภา พิณศิริ 2246 ร้อยตํารวจโทหญิงหทัยชนก ต่วนเวชยันตร์

2222 นางสาวเสาวภา ยากรณ์ 2247 นางสาวหทัยชรัตน์ อึ๊งยั่งยงสกล

2223 นางสาวเสาวรส เจริญผล 2248 นางหทัยมาศ บัวอุไร

2224 นางสาวเสาวรักษ์ เพ็ญเพียร 2249 นางสาวหทัยรัตน์ บุญเลิศ

2225 นางสาวเสาวรัตน์ เตชมณีรัตน์ 2250 นางสาวหนึ่ง กัญญาสาย

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 45 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

45-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2251 นายหนึ่ง มณี 2276 นางสาวอนา ซอและ

2252 นางสาวหนึ่งคณา ทองใหม่ 2277 นางสาวอนินดา พุทธพงศ์

2253 นางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งวรวิชญา 2278 พันจ่าอากาศโทอนิวัตร์ เจริญตา

2254 นางสาวหนึ่งฤทัย ต้ังเจริญศิริรัตน์ 2279 นางสาวอนิสา หนาแน่น

2255 นางสาวหนึ่งฤทัย พิมพ์จันทร์ 2280 นางสาวอนีนุช เบอร์เด็น

2256 นางหฤทัย สามารถ 2281 นายอนุพงศ์ คณวิวัฒนกูล

2257 นางสาวหิรัญญา เปีย้ฟ้า 2282 นายอนุวัตน์ รัตนเพชร

2258 นางสาวอชิรญา แดงศิริ 2283 นายอนุศักด์ิ เจริญเกษมวิทย์

2259 นายอชิระ สนโตแจ้ง 2284 นายอนุสรณ์  คําผ่อง

2260 นางสาวอณัญญา ด้วงยศ 2285 นายอนุสาห์ ทองคํา

2261 นางสาวอณิษา พรหมมาวัน 2286 นางสาวอโนชา สุริวงค์

2262 นางสาวอณุตยา วงศ์ตระกูลโลหะ 2287 นางสาวอโนทัย อุดมพันธ์

2263 นายอดิยศ นาคสุข 2288 นางสาวอภิชญา ทิพย์ภวัง

2264 ว่าทีร้่อยตรีอดิศักด์ิ แสงบุญ 2289 นางสาวอภิชญาน์ เรืองวิมลเวทย์

2265 นางสาวอติญากร วงศ์เบาะ 2290 นายอภิชัย บุญมาก

2266 นางสาวอติพร เรือนใจมั่น 2291 นายอภิชา บุญเกษมธนกุล

2267 นายอติวัณณ์ ตันติวุฒิ 2292 นายอภิชาติ ผิวสอาด

2268 นางสาวอทิตยา วิมลเมือง 2293 นายอภิชาติ ยศวิชัย

2269 นางสาวอธิชา บุณยเกตุ 2294 นายอภิเชษฐ์ อ่องศรี

2270 นางสาวอธิษฐาน ก้อนจันทร์ 2295 นางสาวอภิญญา ติณศิริ

2271 นางสาวอนงค์กูล ลออรัตนพงศ์ 2296 นางสาวอภิญญา รัตนปราโมทย์

2272 นางสาวอนงค์นาฏ จันทรวรศิษฐ์ 2297 นางสาวอภิญษฎา ระบิล

2273 นางสาวอนงค์นาฏ ลาพุมมา 2298 นายอภิเดช บรรเทิงศักด์ิศิริ

2274 นางสาวอนงค์รัตน์ งามลิขิตเลิศ 2299 นางสาวอภินทร์พร เอี่ยมบ้านไร่

2275 ร้อยตํารวจโทอนันต์ รัตนอุดม 2300 นายอภิมุข เนื่องกันยา

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 46 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

46-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2301 นางสาวอภิรดี พิมพ์รัฐ 2326 นายอรรถสิทธิ ์คํานวณศิลป์

2302 นางสาวอภิรติ กอบแก้ว 2327 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอรฤทัย ศารสิทธิ์

2303 นายอภิรักษ์ น้อยสมมิตร์ 2328 นางสาวอรวรรณ กตัญํู

2304 นายอภิรักษ์ ปราบทวายศูนย์ 2329 นางสาวอรวรรณ กล่ินหอม

2305 นายอภิวัฒน์ คุ้มห้างสูง 2330 นางสาวอรวรรณ คําหอม

2306 นายอภิวัฒน์ ลุสีดา 2331 นางสาวอรวรรณ พูลผล

2307 นายอภิศาล  ยอดสุวรรณ 2332 นางสาวอรวรรณ เพ็ชรทอง

2308 นางสาวอมรรัตน์ ดาวดี 2333 นางสาวอรวรรณ เพชรบ้านนา

2309 นายอมรศักด์ิ วรรณฤกษ์ 2334 นางสาวอรวรรณ วงศ์จิตต์ซ่ือ

2310 นางสาวอมรา บุญรัตน์ 2335 นางสาวอรวรรณ อภัยนอก

2311 นางสาวอมลรดา รจนากร 2336 นางสาวอรวิทยา สิมขาว

2312 นางสาวอมลวรรณ จุตะโน 2337 นางสาวอรสุมา ขาวปลอด

2313 นายอเมริกา  ผลเจริญ 2338 นางสาวอรอนงค์ ทักษินายนต์

2314 นางสาวอรจิรา สุวรรณรัตน์ 2339 นางสาวอรอนงค์ เนื่องโพธิ์

2315 นางสาวอรชอน แพงกัลยา 2340 นางสาวอรอนงค์ ผิวแก้วดี

2316 นางสาวอรชุมา แก้วธัญญานุกูล 2341 นางสาวอรอนงค์ ยศม่าว

2317 นางสาวอรนันท์ จันทเทพ 2342 นางสาวอรอนงค์ อ้างอิง

2318 นางสาวอรพิชา เจนสาริกิจ 2343 นางสาวอรอมล ผ่องใส

2319 นางสาวอรพิน  เหมาะชาติ 2344 นางอรอุษา ธรรมนิยาย

2320 นางสาวอรพินท์ แซ่ชิน 2345 นายอริญชย์ สถิตยานุรักษ์

2321 นายอรรณพ ข่ายสุวรรณ 2346 นางอริญชย์วดี สุขสมวัฒน์

2322 นายอรรถพร ภิบาลภักดี 2347 นางสาวอริษรา เขียวโสภา

2323 นายอรรถพร เอี่ยมสอาด 2348 นางสาวอริสรา สันติวศินกุล

2324 นายอรรถพล ตงสาลี 2349 นางสาวอริสา และเลิศผล

2325 นายอรรถวิทย์ วรรณศรี 2350 ว่าทีร้่อยตรีอรุณ สมปรีดา

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 47 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

47-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2351 นายอรุณเดชา ยันวา 2376 นางสาวอัจสุพร เชื้อทอง

2352 นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์บัณฑูรย์ 2377 นางสาวอัชจิมา กองรัตน์

2353 นางสาวอรุณวรรณ หลาแก้ว 2378 นางอัญชลา ชาติดํารงค์

2354 นางสาวอรุณี เตชะสมบูรณ์ 2379 นางสาวอัญชลี ชูสกุล

2355 นายอลงกรณ์ อ่างทอง 2380 นางสาวอัญชลี พิมดา

2356 นางสาวอลิศตา สโตนเฮาส์ 2381 นางสาวอัญชิสา  จันทรวงษ์

2357 นางสาวอลิศา ห่อทอง 2382 นางสาวอัญญรัตน์ อภิศิริทรัพย์

2358 นางสาวอลิษา รุ่นแสง 2383 นางสาวอัญมณี ชัยศรี

2359 นางสาวอวยพร เอี่ยมยิ่ง 2384 นางสาวอัญสุรีย์ สุวรรณสุระ

2360 นางสาวอวิกา เต็งทอง 2385 นายอัฐพงศ์ โสภณอัครโชค

2361 นางสาวอักษราภัค อินทรศักด์ิ 2386 นางสาวอัฐิยา อรุณวงศ์

2362 นายอัครชัย นาคา 2387 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอันชุรีย์ สันตะเลขะวงศ์

2363 นายอัครเดช วรรณพันธ์ 2388 นายอับดุลเราะมาน ดะมะ

2364 นายอัครพล ผูกทวนทอง 2389 นางสาวอัมพร ชนะบูรณ์

2365 นายอัครินทร์ กระฉอดนอก 2390 นางสาวอัมพรรณี บัวคง

2366 นายอัคเรศ  เจียเจริญ 2391 นางสาวอัมพิกา เครือสาร

2367 นางสาวอังคณา แซ่ล้อ 2392 นางสาวอัมพิกา เล่าประวัติชัย

2368 นางสาวอังคณา ฟูมะเฟือง 2393 นางสาวอัสมานา ทบจันทร์

2369 นางสาวอังค์วรา  แจ้งศรี 2394 นายอากรเทพ อร่ามวิบูลย์

2370 นางสาวอังศิญานาถ ศรีจันทร์ 2395 นายอาคม วงษ์สุวรรณ

2371 นางสาวอัจฉรา กล่ินจันทร์ 2396 นางสาวอาณดา มานะชัยชนะ

2372 นางสาวอัจฉรา โตส้ม 2397 นายอาดิล ชลธี

2373 นางสาวอัจฉรา ศรีคล้าย 2398 นายอาทิตย์ พร้อมสรรพ

2374 นางสาวอัจฉริยา เดชะวงศ์วิเศษ 2399 นางสาวอาทิตยา กระแสร์วัชรนนท์

2375 นางสาวอัจฉริยา พรหมเกล้ียง 2400 นางสาวอาทิตยา จริยานุสรณ์

แถวที่ 48 (รายงานตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต

48-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2401 นางสาวอาทิติยา เผ่าพันธ์ 2426 นางสาวอิศริญา อาดัม

2402 นายอานนท์ กาญจนระวีกุล 2427 นายอิสรภาพ ศรีศุภร

2403 นางสาวอานิสา เกษมสุข 2428 นางสาวอิสรา อินคง

2404 นางอาพัสรีย์ ซีซู 2429 นายอุกฤษณ์ คันธจันทน์

2405 นางสาวอาภาพัชร สีสะอาด 2430 นายอุดม พรหมศรีจันทร์

2406 นางสาวอาภาภรณ์ พวงหอม 2431 นายอุทัยพร ปุญโญ

2407 นางสาวอาภามาส บุญพอ 2432 จ่าสิบเอกหญิงอุทัยรัตน์ กอกหวาน

2408 นางสาวอารญา ทองอ่าํ 2433 นางสาวอุทัยรัตน์ มหัทธนะเศรษฐ์

2409 นางสาวอารดา สมันเลาะ 2434 นางสาวอุทุมพร เกษหอม

2410 นางสาวอารยา คณทัตตานนท์ 2435 นางสาวอุ่นตา คุณสนอง

2411 นางสาวอารยา ศรีโหมด 2436 นางสาวอุบลรัตน์ คงประพฤติ

2412 นางสาวอารยา อ้นป๎นส์ 2437 นางสาวอุบลรัตน์ สถานแปง

2413 นางสาวอาระยา มานพกาวี 2438 นางสาวอุมาพร หวานแก้ว

2414 นางสาวอาริย์ สิริเกียรติภาคิน 2439 นางสาวอุไรทิพย์ อารีย์

2415 นางสาวอาริยา อัสสมงคล 2440 นางสาวอุไรรักษ์ อุ่นสําโรง

2416 นางสาวอารีดา บินสอาด 2441 นางสาวอุไรรัตน์ สีหะกุล

2417 นางสาวอารีรัตน์ ชุมทอง 2442 นางสาวอุไรวรรณ สุขสุนัย

2418 นางสาวอารีรัตน์ แสนสีมนต์ 2443 นางสาวอุษณีย์ ทาคํา

2419 นายอํานาจ บุญประสงค์ 2444 นางสาวอุษณียากร เกตุบุรี

2420 นายอํานาจ เพิม่สุข 2445 นางสาวอุษา คงทอง

2421 นายอํานาจ ระวังงาน 2446 นางสาวอุษา เจี่ยภักดี

2422 นางสาวอําไพ บุญประกอบ 2447 นางสาวอุษา อ่อนเงิน

2423 นายอิทธิพล สังข์เพ็ชร 2448 นายเอกชัย กุลสุวรรณ

2424 นางสาวอินทิพร ทนุกุล 2449 นายเอกชัย วณิชชากุลจิต

2425 นางสาวอิศรา ศรีเงินยวง 2450 นายเอกพล อาชานกุล

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 49 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

49-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2451 ร้อยตํารวจเอกเอกพันธ์ พลยะศรีสวัสด์ิ 2476 นางสาวซ่ิวจู๋ หลัน

2452 นายเอกรัฐ งามสง่า 2477 นายณัฐพล กฤษณจักราวัฒน์

2453 นายเอกลักษณ์ พลจรัส 2478 นางสาวณัฐหทัย สินพรมดิษย์

2454 นายเอกวิทย์ ป๎จฉิมพิหงค์ 2479 นายดาวิด โทบีอัส ฮาฟเนอร์

2455 นายเอกอนันต์ รุ่งพัฒนกิจชัย 2480 นายเดนนิส  เคิสเทนส์

2456 นางสาวเอม์นลิน นาคแสง 2481 นางสาวทรงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์

2457 นางสาวเอมพวัลย์ โชติช่วงรัศมี 2482 นางสาวนันทณัฏฐ์ บุญรักษ์

2458 นางสาวเอมอร ไพเราะ 2483 นางสาวนาง มาย บอค

2459 นางสาวเอมิกา แดงแก้ว 2484 นายนาวิตเรซ่า อะฮาดิ

2460 นางสาวเอื้ออารีย์ เกรียงไกรเพ็ชร์ 2485 นางสาวพิมดาว วรอนันต์กุล

2461 นางสาวแอน แก่นเขียว 2486 นางสาวพูลทรัพย์ สมหา

2462 นางสาวแอนนา คะเดแย้ม 2487 นางสาวมณีรัตน์ คําทัง่

2463 นายโอม ณ ป้อมเพ็ชร์ 2488 นายมาคร์ เอทเทลเบอก ชิจิโอเค

2464 นางสาวไอลดา  สมานอริยะกุล 2489 นางสาวยศิกานตย์ ราชอักษร

2465 นางไอลดา ช่วยนวน 2490 นายยาสุกิ ฟูจิอิ

2466 นางสาวไอศิกา ส่งเสริม 2491 นายยุทธภูมิ ต้ังพินิจการ

2467 นางสาวฮุสนา หลีวิจิตร 2492 นายโยฮัน โทนี่ เฟรดริกสัน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2493 นางสาวลลิตา โอฬารประโมช

2468 นางสาวเกศรา สอนดี 2494 นายวรเศรษฐ์ เลิศธนวรานนท์

2469 นายคริสเตียน อเล็กซานเดอร์ โจเซฟ 2495 นางสาววันวิสา เฮงลาภกิจเจริญ

2470 นายจื้อเชา โจว 2496 นางสาววาสนา จันทร์เจริญ

2471 นายจือหวี หวัง 2497 นางสาวเวินจวน ลี

2472 นายฉวน-คัง หวง 2498 นายศราวุธ ยิ่งรัตนสุข

2473 นางสาวชาณิดา เตชเจริญสุขจิร 2499 นางสาวศิริพร ประเสริฐ

2474 นายชีมา จัสติส โอนุโอฮา 2500 นางสาวเสาวรัตน์ ลิขิตตระกูล

2475 นางสาวซาบรีนา ร็อบเบล

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 50 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

50-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2501 นางสาวเส่ียเจิน เหวย 2526 นายธวัชชัย วรสถิตย์

2502 นางสาวหยงโหยว หล่ี 2527 นายธีรพล วินิจวัฒนโกมล

2503 นางสาวอภิญญา นพคุณ 2528 นางสาวนงนภัส ตินเวส

2504 นายอมรชัย วัฒนเกตุกุล 2529 นายนบชนน คงเฉลิมนนท์

2505 นางสาวอลิษา สะหาบ 2530 นายนพคุณ มานะวิสาร

2506 นายอเล็กซานเดอร์  บรอย์นิค 2531 นางสาวนัฐอนันตา วรกรวิบูลศิลป์

2507 นายอาลี อาห์หมัด 2532 นางสาวนุชรัตน์ สุนทรจามร

2508 นายโอลิเวอร์ เจอโรลด์ เคิร์น 2533 นางสาวบุษยา ส่งสุข

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตและบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 2534 นางสาวบุษราคัม สุวรรณศร

2509 นางสาวกฤษฏิก์ัญญา วรกรวิบูลศิลป์ 2535 นายปกรณ์ สุดแสน

2510 นายกฤษณ์โชต์ิ วรกรวิบูลศิลป์ 2536 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว

2511 นางสาวกัญจน์ชญา ทองมา 2537 นางสาวพัทธ์ธีรา วรพัฒน์ธนกิตติ

2512 นายกิตติศักด์ิ สุขสมโสตร์ 2538 นางสาวพิชชาภา ปรีชาธนากรณ์

2513 นางสาวเกิดศิริ ช่างสลัก 2539 นางสาวพิชฌญากร คําใหญ่

2514 นายคมกฤช ลาภอภิสิทธิกุล 2540 นางพินทิพย์ ฉัตรไชยไพบูลย์

2515 นางสาวคัมคุณ ชํานาญยา 2541 นางสาวภัสษร แพรกเชิญ

2516 นายจักรพันธุ ์จันทร์เรือง 2542 นางสาวภาวิณี จีนหลักร้อย

2517 นายจักรีวัชระ กันบุรมย์ 2543 ว่าทีร้่อยตรีภูเบศ จิรป๎ญญาวงศ์

2518 นางสาวจิราวรรณ วงศ์ป๎ญญา 2544 นางสาวมธุริน สมต๊ิบ

2519 นางสาวฉันท์ชนก คงเฉลิมนนท์ 2545 นางสาวรัตนาพร ขุ้ยด้วง

2520 นายชูชาติ เด่นศักด์ิ 2546 นางสาวรุ่งนภา ศรีตะป๎ญญะ

2521 นางสาวฐณัฏฐ์ ปณัฏฏาสิริ 2547 นางสาวลภัสรดา ภิรมย์ชาติ

2522 นางสาวฐิตาพร แก้วกลัด 2548 นางสาววันวิสา ฉัตรสุวรรณชัย

2523 นางสาวณัฐปราย์ วรกรวิบูลศิลป์ 2549 นางสาววิชุดา ชูธงชัย

2524 นางสาวณัฐวดี กิตติธรา 2550 นางสาวศดานันท์ ต้องประสงค์

2525 นายณัษฐพงษ์ เมธเมาลีภควัต

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 51 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

51-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2551 นายศักดา บรรเจิดลักษณ์

2552 นางสาวศิราพร คํามูล

2553 นางสาวศิริพร สระแก้ว

2554 นายศุภณัฐ เอกคณานุวงศ์

2555 นางสาวสายทิพย์ ปานเกิด

2556 นายสุขสันต์ จันทน์วิมล

2557 นางสาวสุเบญญา สุภธีระ

2558 นางสาวสุภัค แก้ววารี

2559 ดาบตํารวจเสฏฐ์ แก้วร่องคํา

2560 นายโสภาค กันตะบุตร

2561 นางสาวหทัยชนก นิ่มทอง

2562 นางสาวอธิศา บุญมาก

2563 นางสาวอภิรดี พรหมพืน้

2564 นางสาวอมรรัตน์ โนรีเวช

2565 นางสาวอรดา ลูกนักรบ

2566 นางสาวอสมาพัชญ์ โพธิช์ัย

2567 นางสาวอินทิรา ทิพนาค

2568 นางสาวกัญญาภัทร ว่องการ

2569 นางสาวจุไรรัตน์ สงช่วย

2570 นางสาวบุศรินทร์ อ่อนศรี

                 One Day, Innovation, Logistics, Y-Mba, ML+MLW+Twin, Smart+SMT+IT-Smart,

           VL+VLT+Profess+ทศท., กฎหมายธุรกิจ, การจัดการกอล์ฟ, อุตสาหกรรม, ปริญญาที ่2, ทวิปริญญาโท)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่19  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 52 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

                 มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba, INTER, ตา่งประเทศ

ฉบับที่ 1 วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 

52-52 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 


