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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์ฯ) 25 นางสาวสุภาพัชร์ สินกันทรากร

1 นางสาวปิยาธิดา อัจฉริยะป๎ญญา 26 นางสาวอรมณี คูวัฒนาชัย

2 นางสาวปุณณภา สุขสาคร 27 นางสาวอันนา คือเบล

3 นางสาวพรพันธ์ ชื่นใจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ)

4 นางสาวมาลี ลาภลมูล 28 นายวีระนันต์ บางท่าไม้

5 นายยุทธนา เสมอจิตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลภาษาจีน-ไทย)

6 นายอนุเศรษฐ์ พิพิธธนชัย 29 นางกัลยา จันทร์ศรีวงศ์

7 นางสาวอรุณรัตน์ เชื้อบาง 30 นางสาวจันทร์เพ็ญ มรุธราเลิศ

8 นางสาวอัญชลี ฤทธิเรือง 31 นายจันทร์รุ่ง สถิตวิริยวงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 32 นายชนวีร์ ภาษานนท์

9 นางสาวณพปรียา พลวิชัย 33 นายพิเชษฐ์ ต้ังพงศ์พัฒนา

10 นายพีรพัฒน์ มนัสกุล 34 นางสาวรุ่งนภา ปองมงคล

11 นายวณิชชา สุมานัส 35 นางวราภรณ์ อมรประดิษฐ์กุล

12 นางสาวสมใจ มันทะราช 36 นางสาววันทนีย์ อโณทยานนท์

13 นางสาวอมรรัตน์ เวชกระจ่าง 37 นางสาววาสุณี สิริชูวงศ์

14 นางสาวอุทุมพร ตาโน 38 นางสาววิภาดา องค์อนันต์คุณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) 39 นางสาววิรัชดา เจริญธรรมชาติ

15 นายก่อพงศ์ นามวัฒน์ 40 นางสาวสมพิศ พรรดา

16 นายธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 41 นางสุมาลี ปิน่โฑละ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมนัฯ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

17 นางสาวกิรตา อารีสินพิทักษ์ 42 นายกช ศรีกัมพล

18 นางสาวชไมรัตน์ สมร 43 นางสาวกชนันท์ จันทมาศ

19 นายซุง บุย่ เวียด 44 นางสาวกชนิภา รัตนเสถียร

20 นางสาวตุ่ย เจื่อง เกย ทัน 45 นางสาวกชพร อมชารัมย์

21 นางผุสดี เทพนวล 46 นางกชพรรณ หยงสตาร์

22 นางสาวลาวินี ปุรณะสกุล 47 นางสาวกณิศา หาตะ

23 นางสาววู กิม เงิน โด 48 นางสาวกนกพร ทรงวิรัตน์

24 นางสาวศิรญา พรธาดาวิทย์ 49 นางสาวกนกพร บุญมี

50 นางสาวกนกพรรณ ไผ่ศิริ

รายชือ่มหาบัณฑิต
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51 นางสาวกนกภรณ์ อ่อนปาน 76 นางสาวกรรณิกา วิเชียร

52 นางกนกวรรณ  ประทุมเงิน 77 นางสาวกรรณิการ์ จันทรัมพร

53 นางสาวกนกวรรณ เข็มแดง 78 นางสาวกรรณิการ์ ตาแก้ว

54 นางสาวกนกวรรณ รักษา 79 นางสาวกรรณิการ์ ภารา

55 นางสาวกนกวรรณ ราชสาร 80 นายกรวิก อินทรกําแหง

56 นางสาวกนกวรรณ สุขช่วง 81 นางสาวกรวิกุล อุ่นแก้ว

57 นางสาวกนกอร นําเจริญลาภ 82 นางสาวกรอัมรินทร์ ทองศรี

58 นายกนต์ธร อ่อนนุ่ม 83 นายกรัญญ์กรณ์ ทองเข้ม

59 นางสาวกนิษฐา  สมัครเขตการ 84 นางกรานสุนีย์ อารินทร์

60 นางสาวกนิษฐา ต้ังสุวรรณ์ 85 นางสาวกริษฐา ใจตรง

61 นางสาวกนิษฐิกา ทุง่พะนา 86 นายกฤตธี ศรีวงษ์

62 นางสาวกมลขวัญ ศรศิริ 87 นางสาวกฤตวรรณ ขนุนจิตร์

63 นางสาวกมลชนก เกตุใหม่ 88 นางสาวกฤติมา คํานาค

64 นางสาวกมลชนก นกมั่น 89 นายกฤษฎา วิเศษดอนหวาย

65 นางสาวกมลทิพย์ กาฬสมุทร์ 90 นางสาวกฤษฎิณิ์ชา ปล้องทอง

66 นางกมลทิพย์ หวัง่ประดิษฐ์ 91 นายกฤษณะ รัตนฉวี

67 นางสาวกมลพร ศรีพิเชียร 92 นายกฤษณัฐ กันทาผาม

68 นางสาวกมลรัตน์ กรรณแก้ว 93 นางสาวกฤษณา เพชรรักษ์

69 นางสาวกมลรัตน์ ดีสร้อย 94 นางสาวกฤษณี เกิดศรี

70 นายกรกช ตันธวัฒน์ 95 นายกฤษดาพล  ลีตน

71 นางสาวกรณ์ณภัสสร์ ถุงจันทร์ 96 นางกฤษดาภรณ์ ปานวิลัย

72 นางสาวกรณ์นิกา เกษอุดม 97 นางสาวกวิตา สมประสงค์

73 ว่าทีร้่อยตรีกรณ์วัฒน์ ศุรชัยภัทรดิษฐ์ 98 นางสาวกวินนาถ โพธิชนาธร

74 นางกรพินธุ ์รอดหยู่ 99 นางสาวกศมา รัตนกาญจน์

75 นางสาวกรรณาภรณ์ มุ่งสังเกตุ 100 ว่าทีร้่อยตรีหญิงกษมา โกมาลา
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101 นางสาวกษมาวรรณ อินธาระ 126 นางสาวกาญจน์กนก ศิริสมบัติ

102 นายกษิด์เดช เป็งเส้า 127 นางสาวกาญจน์ธิญา พลอยเพ็ชร

103 นายกษิดิศ บดีพงศ์ 128 นางสาวกาญจนา  แก้วพลกรัง

104 นางสาวกัญจน์ธนธรณ์ กาพย์ศรี 129 นางสาวกาญจนา  เจษฎา

105 นางสาวกัญจพร ตันกุระ 130 นางกาญจนา  เวียงนาค

106 นางสาวกัญญณัช ยืนยง 131 นางสาวกาญจนา ดวงแป้น

107 นางสาวกัญญรัตน์ ปานเขียว 132 นางสาวกาญจนา พูลพังงา

108 นางสาวกัญญลักษณ์ เค่ียมขาว 133 นางสาวกาญจนา หาญณรงค์

109 นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์ 134 นางสาวกานดา เพียวงษ์

110 นางสาวกัญญารัตน์ นุ้ยเล็ก 135 นางกานต์ชุดา อรรถพิสาล

111 นางสาวกัญญารัตน์ โสดทอง 136 นางสาวกานตรัตน์ พละศักด์ิ

112 นางกัญญิกา กิ่งเกาะยาว 137 นางสาวกําไร เขียวฉาย

113 นางสาวกัญรัตน์ เป็นสุข 138 นางสาวกิ่งรัก แก้วประภาค

114 นางสาวกัณฐาภรณ์ ดอนโชติ 139 นางกิ่งลําดวน ยอดเพ็ชร

115 นายกัณตพงศ์ สุทธิไส 140 นางสาวกิตติญา พวงวิลัย

116 นางสาวกัณทิมา สงค์รัมย์ 141 นางสาวกิตติมา เสมอภาค

117 นางสาวกันทิมา แย้มศรี 142 นายกิตติศักด์ิ ก่าํมอญ

118 นางสาวกันยารัตน์ นวมโคกสูง 143 นายกิตติศักด์ิ จิรโรจน์วณิช

119 นางสาวกัลยกร เกตุชู 144 นางสาวกิติยา ขําคง

120 นางสาวกัลยรัตน์ ภูธนประยูร 145 นายกิติศักด์ิ ชื่นนิรันดร์

121 นางสาวกัลยา คําพันธ์ 146 นายกิติศักด์ิ อิทธิศักด์ิโอภาส

122 นางสาวกัลยา สิบต๊ะ 147 นางสาวกิรชตะ เชื้อเมืองพาน

123 นางสาวกัลยาพร โล่ห์สุวรรณ์ 148 นางสาวกิรณา ทะลายรัมย์

124 นางสาวกัลยาภัสร์ กลางประพันธ์ 149 นางสาวกีรติกานต์ แก้วทอง

125 นางสาวกัลยารักษ์ ทับทิมศรี 150 นางกุญช์นัฏฐา พงษ์เจริญปรีชา
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151 นางสาวกุณฑลี เกษร 176 นายโกสินทร์ เมืองแก้ว

152 นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา 177 นางขจรจิต พลีดี

153 นางสาวกุลจิรา ไชยประยา 178 นางสาวขนิษฐา คงยม

154 นายกุลธวัช อินนา 179 นางสาวขนิษฐา แซ่อึ้ง

155 นางสาวกุลธิดา สุดาทิศ 180 นางสาวขนิษฐา นาคนาคา

156 นางสาวกุลธิดา สุวรรณวิไล 181 นางขวัญจิต ศรีรัตน์

157 นางสาวกุลนิษฐ์ มานะจิตร 182 นางสาวขวัญจิรา แพทย์รักษ์

158 นายกุลพัฒณ์ พานิช 183 นางสาวขวัญใจ มุขแก้ว

159 นางสาวกุลภัสส์ พิพัฒน์วณิชชากุล 184 นางสาวขวัญชนก กีรติมาพงศ์

160 นางสาวกุลวดี ศรีพิมพ์สอ 185 นางสาวขวัญชนก อ่อนจันทร์

161 นางสาวกุลสิริ พ่อสียา 186 นางสาวขวัญชีวิน ปิงเมือง

162 นางสาวกุศล จอกทอง 187 นางสาวขวัญรัตน์ ทองเกล็ด

163 นางสาวเก็จแก้ว พงษ์พรต 188 นางสาวขวัญสุดา คงราษี

164 นายเกรียงไกร คูสกุล 189 นางสาวขวัญหทัย สิงสัตย์

165 นายเกรียงไกร จิตรดี 190 นางสาวเขมจิรา เสนาธรรม

166 นางสาวเกศรา แก้วเป้า 191 นายคชภัค คงวัน

167 นางสาวเกศรา ศรีพัชราวุธ 192 นายคณนภัส กองพันธ์

168 นางเกศรินทร์ คุ้มสา 193 นางสาวคณิตา นิทรารมย์

169 นางสาวเกศสุดา งามชื่น 194 นายคณิน ร่วมพัฒนา

170 นางสาวเกศินี สุวรรณวัฒน์ 195 นางสาวครองขวัญ ทองมนต์

171 นางสาวเกษรา จํารัสฉาย 196 นางสาวคัทนียา พิรณฤทธิ์

172 นายเกียรติศักด์ิ เมืองบุญ 197 นายคําภา มีมาตร

173 นางสาวเกียรติสุดา สนชาวไพร 198 นางสาวคุณัญญา สมเพ็ชร

174 นางสาวเกียรติสุดา แสนเสนาะ 199 นางสาวเครือวัลย์ ป๎ญญาชาญสิริ

175 นางสาวแก้วตา  เพ็งหนู 200 นายจตุณรงค์ แก้วจุ้ย
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201 นางสาวจตุพร มาลา 226 นางสาวจิตติมา ทองทา

202 นางสาวจตุรพร รอดโฉม 227 นางจิตติมา ศรีมงคล

203 นางสาวจรรยา บุตรรักษ์ 228 นางสาวจิตรดา กานต์กตัญํู

204 นางจรวยพร ไกรนรา 229 นางสาวจิตรลดา ศิริวัฒน์ภัทรา

205 นางสาวจรัสลักษณ์ เสียงลือชา 230 นางสาวจิตรา นันตา

206 นางสาวจริยา เชาว์ธรรม 231 นางสาวจินต์จุฑา โสมดํา

207 นายจักรพงศ์ มัฏฐารักษ์ 232 นางสาวจินตนา มาสูงเนิน

208 นางสาวจันทนี สมพรมทิพย์ 233 นางสาวจินตหรา ประยูรเจริญ

209 นายจันทร์เทพ ทองใส 234 นางสาวจิรนุช อุทัยหอม

210 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตสว่าง 235 นายจิรพันธ์ เสง่ียมศักด์ิ

211 นางจันทร์เพ็ญ มีศรี 236 นางสาวจิรภา เมืองมา

212 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง 237 นางสาวจิรภิญญา บุดดี

213 นางสาวจันทวดี ศรีจันไชย 238 นางสาวจิรวรรณ ยอสมเพ็ชร

214 นางสาวจันทิมา พึง่สําเภา 239 นางสาวจิรวรรธ พรุเพชรแก้ว

215 นางสาวจันธิมา พรหมสิทธิ์ 240 นางสาวจิราพร ฤทธิหาญ

216 นายจาตุรงค์ อินทรกําแหง 241 นางสาวจิราภรณ์ แก้วพะเนาว์

217 นายจามิกร จาตุรพาณิชย์ 242 นางสาวจิราภรณ์ ช่วยดี

218 นางจารุณี พรมสุข 243 นางจิราภรณ์ เพ็ชรวิเชียร

219 นางสาวจารุวรรณ กุ่ยแก้ว 244 นางสาวจิราภรณ์ แสงกาศ

220 นางจารุวรรณ ทองเชื้อ 245 นางสาวจิราภา พรหมบุตร

221 นางสาวจารุวรรณ ม่วงกลํ่า 246 นางจิราวรรณ ขอสืบอํานวย

222 นางสาวจารุวรรณ สีแก้ว 247 นางสาวจิราวรรณ บุญตุ้ย

223 นางจํานงค์ สิมมะระ 248 นางสาวจิราวรรณ ศิระวรกุล

224 นางสาวจิดาภา เย็นขัน 249 นายจิลัธ สายสุข

225 นางสาวจิตติมา จันทร์เพชร 250 นางจีรนันท์ บุญสด

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 5 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

5-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

251 นางสาวจีรนันท์ พานแก้ว 276 นางสาวเจนจิรา สีขาว

252 นางสาวจีรนันท์ เพ็ชรรักษ์ 277 นายเจษฎา กิมาคม

253 นางสาวจีรสิริ ปาลี 278 นางสาวเจษฎาพร  ลีตน

254 นางสาวจุฑาณัฐ ฟองใหล 279 นางสาวฉวีวรรณ ป๎ญญา

255 นางสาวจุฑามณี แหยมรักชาติ 280 นางฉวีวรรณ ป๎ญญาไว

256 นางสาวจุฑามาศ เมนะสูตร 281 นายฉัตรชัย จันทร์เกิด

257 ว่าทีร้่อยตรีหญิงจุฑามาศ สงสวัสด์ิ 282 นางสาวฉัตรดาว ขันตา

258 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วมะดัน 283 นางสาวฉัตรสุดา แข็งขัน

259 นางสาวจุฑารัตน์ คุ้มทิม 284 นางฉันทนา ศรีสวัสด์ิ

260 นางสาวจุฑารัตน์ บํารุงการ 285 นางสาวฉันทนา เสนาคํา

261 นางจุฑารัตน์ พราบรรณ์ 286 นายฉันทวัฒน์ หามนตรี

262 นางสาวจุฑารัตน์ ยางทอง 287 นางเฉลิมขวัญ พรมทอง

263 นางจุฑารัตน์ โสภา 288 นางสาวเฉลิมศรี แพใหญ่

264 นางสาวจุติมา โชติช่วง 289 นายเฉลียว มาณะแก้ว

265 นางสาวจุภากานต์ สังข์ศิลป์ชัย 290 นางสาวชญาดา ศักด์ิโท

266 นางสาวจุรีย์ เทียมพัฒน์ 291 นางสาวชญาน์นันท์ เนียมเกตุ

267 นางสาวจุรีรัตน์ ไกยฝ่าย 292 นางชญาภา ขุนทองเพชร

268 นางสาวจุลพัตรา นาดี 293 นางสาวชฎาพร ศรีป๎ญญา

269 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทาปิมปา 294 นางสาวชนกเนตร  ศรีลาวงษ์

270 นางสาวจุฬาลักษณ์ เทียบศรไชย 295 นางสาวชนพัฒน์ สระบัว

271 นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์ 296 นางสาวชนัญชิดา บุญช่วยเหลือ

272 นางสาวจุฬาลักษณ์ สินงาม 297 นางสาวชนัญชิดา เมืองนาง

273 นายเจตน์สฤษฏิ ์บัวหลวง 298 นางสาวชนิกาญจน์ กาวชู

274 นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย์เสถียร 299 นางชนิดา ธนประภากุล

275 นางสาวเจนจิรา เพชรจุล 300 นางสาวชนิดา เมืองวงษ์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)

6-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

301 นางชนิดา รัตนพันธ์ 326 นายชานนท์ มหาสุวีระชัย

302 นางสาวชนินาถ โต๊ะหมาด 327 นายชาวุฒิ สงวนศักด์ิ

303 นางชมภู ่เถื่อนโต 328 นางสาวชิดชนก ชูศรี

304 นายชยธร ปาลวิสุทธิ์ 329 นางสาวชิดศุภางค์ ทองงอก

305 นางสาวชยมณฑ์ แก้วกาศ 330 นางสาวชิตราพร อินทระนก

306 นางชยาพร สมสะกิด 331 นายชินกร สถิตเลิศพิภัทร์

307 นางชลธิชา ทองดา 332 นางสาวชื่นกมล อัจฉริยะพิทักษ์

308 นางสาวชลธิชา ทับชู 333 ว่าทีร้่อยตรีหญิงชุติกานต์ ศรีคําลือ

309 นางสาวชลธิชา ปานแก้ว 334 นางสาวชุตินันท์ ดิษฐ์ประพัฒน์

310 นางชลธิชา พันลํา 335 นางสาวชุติมณฑน์ ฉะอ้อน

311 นางชลรดา คงสงฆ์ 336 นางสาวชุติมา กองสี

312 นางสาวชลลดา สุ่มประดิษฐ์ 337 นางสาวชุติมา แกล้วสาริกรณ์

313 นางสาวชลาลัย เกษมควรคีรี 338 นางสาวชุติมา พงศ์ภัณฑารักษ์

314 นางสาวชลิดา พูลสมบัติ 339 นางสาวชุติมา พิมพงษ์

315 นางสาวชลิตา ชัยเครือ 340 นางสาวชุติมา ศรีแก้วน้ําใส

316 นายชวนากร สมพมิตร 341 นางสาวชุนมิล จั่นเทศ

317 นายชวาลวิวัฒน์ เพ็ญจํารัส 342 นางสาวชุลีกร สุวรรณพงศ์

318 นายชัชชัย ชีช้าง 343 นางสาวชุลีวัลย์ อินทร์แก้ว

319 นายชัชวาล กองบุญ 344 นายชูเกียรติ พรหมขันธ์

320 นายชัยรัตน์ ชัยป๎ญหา 345 ร้อยโทชูเดช เนียมจันทร์

321 นายชัยวัฒน์ เจริญอภิบาล 346 นายชูวงศ์ พงษ์พิเชฐ

322 นายชาครีย์ มะลิงาม 347 นายโชคชัย คําคุ้ม

323 นายชาญชัย คําจําปา 348 นางสาวโชติกา หิรัญ

324 นายชาญวิทย์ จําปา 349 นางสาวโชติญา รักงาม

325 นายชานนท์ ทองศรี 350 นายไชยภัทร วรอินทร์

แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

7-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

351 นางสาวญาณิศา เบญจาทิกูล 376 นางสาวณภัทร อําลอย

352 นางสาวญาณิษา พินธะ 377 นายณรงค์ฤทธิ ์ โล้กูลประกิจ

353 นางญาดา เนตรสว่าง 378 นางสาวณรรฐวรรณ์ ทองอ่อน

354 นางสาวญาลิณี วัฒนกิจพิศาล 379 พันตรีหญิงณลินี สอนธรรม

355 นางสาวฐปณี เกียงเอีย 380 นางสาวณัชชา สิทธิพรหม

356 นางสาวฐพัชร์รดา สุระศรีพัฒน์ 381 นางสาวณัชชารีย์ ณธีกมลเศรษฐ์

357 นางสาวฐาปนี วังทอง 382 นางสาวณัฎฐภรณ์ ใจยอด

358 นางสาวฐาริกา ใจสว่าง 383 นายณัฏฐชัย แป้นแก้ว

359 นางสาวฐิตา อรรถอนันต์ 384 นางสาวณัฏฐ์นรี รินแก้ว

360 นางสาวฐิตาภรณ์ สอนเสือ 385 นางสาวณัฏฐนันท์ ป๎กษา

361 นางสาวฐิติกา เฟือ่งเวโรจน์สกุล 386 นายณัฏฐนันธ์ ศรีสวัสด์ิ

362 นางสาวฐิติพร ทองรุ่ง 387 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ พวงชัยยะ

363 นางสาวฐิติพร ละมูล 388 นายณัฏฐากร ณ เชียงใหม่

364 นางสาวฐิรกาญจน์ รุ่งเหมือนฟ้า 389 นางสาวณัฏฐิกา อินธิยศ

365 นางสาวฑิตาพันธ์ หอมชื่น 390 นางสาวณัฏภัสสร ดูสันเทียะ

366 นางสาวณชญาดา ทุมมาศ 391 นางสาวณัฐกฤตา คงเคว็จ

367 นางสาวณญากร หมายเกื้อ 392 นางสาวณัฐกัญจนี ศรีอนันต์

368 นางสาวณฐพร มุ่งอุ้มกลาง 393 นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมอัมพรพงศ์

369 นางสาวณฐมน วังซ้าย 394 นายณัฐกูร กลีบจอหอ

370 นางสาวณฐมน ไวยโชติ 395 นายณัฐชนัน หูเขียว

371 นางสาวณธษา สร้อยทอง 396 นางสาวณัฐชนา พัทสระ

372 นางสาวณปภัช เรืองตาบ 397 นางสาวณัฐชยา สรรพวุธ

373 นายณพล แก้วทอง 398 นายณัฐชาติ อึ้งชิมอิ่ม

374 นางสาวณพัฐอร หนองแก้ว 399 นางสาวณัฐชาภา นันทสมบัติ

375 นางสาวณภัทร บุญเกล้ียง 400 นางสาวณัฐชุดา หอมหวล

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)

8-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

401 นางสาวณัฐญา สุวงศ์วรรณ 426 นางสาวณิชาภา ทิพย์เสนา

402 นางสาวณัฐฐินันท์ นวมโพธิ์ 427 นางสาวณิชาภา บุญธิฟอง

403 นางสาวณัฐธยาน์ ศิริกริชสีมา 428 นางสาวณิชารีย์ อยู่ประสิทธิ์

404 ว่าทีร้่อยตรีณัฐนนท์ ขันคํา 429 นางสาวณิฌา วิรุฬห์วุฒิ

405 นางสาวณัฐนรี บาลโรย 430 นางสาวณิฐชานันท์ จันทร์เรือง

406 นางณัฐนันท์ บุญยิ่ง 431 นางสาวณุตตรา จันทรเจริญ

407 นายณัฐพงศ์ พุฒสระน้อย 432 นางสาวดรรชนี ป๎ญญาบุญ

408 นางสาวณัฐพร คําแหง 433 นางสาวดรุณี จตุเทน

409 นางสาวณัฐพร จงยิ่งศิริ 434 นางสาวดลพร สุป๎ญโญ

410 นางสาวณัฐพร สัตยเศารยะ 435 นางสาวดวงใจ ไชยวงค์

411 นายณัฐพล เจริญศักด์ิ 436 นางดวงใจ ราชศิริผลิน

412 นายณัฐพล เดชกล้า 437 นางสาวดวงใจ สีทองเทีย่ว

413 นายณัฐพล ภูมิมาตร 438 นางสาวดวงตะวัน ตะสูงเนิน

414 นายณัฐพล วงศประสิทธิพร 439 นางดวงพร รักษาคม

415 นายณัฐพล ศิริกุล 440 นางดวงพร วงค์พระจันทร์

416 นายณัฐภพ รัตน์วิทยากรณ์ 441 นายดารกร ไกรแสง

417 นายณัฐภัทร สุขวิลัย 442 นางสาวดาราณี โยธาราษฎร์

418 นางณัฐมนต์ ชาคํารุณ 443 นางสาวดาราทิพย์ สิทธิชัย

419 นายณัฐวัช ประยูรพันธุ์ 444 นางสาวดาราธร โหราจันทร์

420 นายณัฐวุฒิ ทองอร่าม 445 นางสาวดาราพร อนันตจันทรา

421 นายณัฐวุฒิ นุศาสตร์สังข์ 446 นางสาวดารารัตน์ โรจนาวิริยะกิจ

422 นายณัฐวุฒิ พัวพงศธร 447 นางสาวดาริกา เครือต๊ะ

423 นายณัฐวุฒิ มาลัย 448 นางสาวดาริกา จงไกรจักร

424 นางสาวณัฒิยา ศรีศุภมิตร 449 นางสาวดาริกา เมืองนาง

425 นางสาวณิชมน ไชยบุรินทร์ 450 นางสาวดาริน ศิริคูณ

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)

9-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

451 นางสาวดุษฎี คํานิมิตร 476 นางสาวทัดดาว โบศรี

452 นางสาวดุษฎี พิทักษ์เกียรติกุล 477 นางสาวทัศนีย์ จันทรศรี

453 นายเด่นศักด์ิ ดวงดี 478 นางทัศนีย์ อินทรักษ์

454 นางสาวเดือนเพ็ญ พวงธรรม 479 นางสาวทัศนีวรรณ วรุณศรี

455 นางตรีพิพัฒน์ ศิลปการสกุล 480 นายทําเนียบ คําหอม

456 นายตรีภพ จินาพร 481 นางสาวทิชากร เกิดสาย

457 นายตรีสกุล กิตนวตระกูล 482 นางสาวทิพธัญญา โตพงษ์

458 นางตรีสุคนธ์ บุญสนิท 483 นางสาวทิพรัตน์ ดําสุวรรรณ

459 นางสาวตันติมา ทองแดง 484 นางสาวทิพวรรณ ฐิติโภคา

460 นายตามพงศ์ เหลืองบริบูรณ์ 485 นางสาวทิพวรรณ สุยะใหญ่

461 นายตุลย์ ชิตจิรา 486 นางสาวทิพาพร รุณดิษฐ์

462 นางสาวเต็มศิริ แก้ววิจิตร 487 นางสาวทิพาวรรณ เหล่าพัฒนานนท์

463 นางสาวเต็มสิริ โลจรัส 488 นางสาวทิวาภรณ์ ขัตติวงค์

464 นายถรายุทธ ศิริพงษ์ 489 นางสาวเทพธิดา สัมมา

465 นางสาวถิรนันท์ ราชสง 490 นายเทพิน อรุณพงศ์ไพบูลย์

466 นายถิรายุทธ์ เอกบุตร 491 นายเทอดไทย ปล้ืมใจ

467 นายทรงยศ ทิพย์วารี 492 นางสาวเทียนทิพย์ ผ้าลายทอง

468 นายทรงฤทธิ ์พรหมฤทธิ์ 493 นายธกร ศรีวิลัย

469 นายทรงฤทธิ ์ศรีไว 494 นายธงชัย ตรีรัสสพานิช

470 นางสาวทรรศนีย์ ดําเม็ง 495 นายธงชัย สีมี

471 นางสาวทวิทรัพย์ เจริญศิริ 496 นางสาวธชยา ปาลพันธุ์

472 นางสาวทวิวรรณ คําหล่อ 497 นางธนพร กาเต๊ะ

473 นายทวีวิทย์ ดิลกคุณากุล 498 นางสาวธนพร ราชลี

474 นายทักษ์ ศาลางาม 499 นายธนพล พรหมสนธิ์

475 นางสาวทักษพร วิจิตรพร 500 นายธนพัฒน์ ส้มเขียวหวาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 10 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

10-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

501 นางสาวธนภรณ์ อุดมเกียรติ 526 นายธฤตกวิน  พันธุลี

502 นายธนรัชตน์ พงษ์สวัสด์ิ 527 นายธวบุญ มีบุญ

503 นายธนวุฒิ ปานะโปย 528 นายธวัช อินทรกองแก้ว

504 นายธนะชัย บุญชุม 529 นายธวัชชัย ลายขุนทด

505 นายธนะพงษ์ โมราบุตร 530 นางสาวธัชชนก ศรีวิไชย

506 นายธนะพัฒน์ ชัยพัฒน์เสรี 531 นางสาวธัญญ์ธีรดา บุญคํ้า

507 นายธนัชชพงศ์ มาลัยมาตย์ 532 นางสาวธัญญ์นรี เวียงทอง

508 นางธนัญญา จันทร์ดี 533 นางสาวธัญญภัทร คมคาย

509 นางสาวธนัญญา แทนพลกรัง 534 นางสาวธัญญมาส ระวิวรรณ

510 นายธนาคาร ปิติจะ 535 นางสาวธัญญลักษณ์ กองแสง

511 นางสาวธนาภรณ์ แสงน้ํา 536 นางสาวธัญญลักษณ์ เสือสวัสด์ิ

512 นายธนาภิวัฒน์ อ่าํเอี่ยม 537 นางสาวธัญญาลักษณ์ แถวโสภา

513 นายธนายุทธ์ เตชะยอด 538 นางธัญพร หาคูณ

514 นางสาวธนาวดี สุเมธจรัส 539 นางธัญพิชชา แสนมา

515 นายธนาวัฒน์ แก้วเทพ 540 นางสาวธัญมน หอมดี

516 นายธนาวินท์ เมียมขุนทด 541 นางสาวธัญลักษณ์ ทองแผ่

517 นายธนิต กิจศรีนภดล 542 นางสาวธัญลักษณ์ โยทัยหาญ

518 นางสาวธนิตา บุญลือเลิศ 543 นางสาวธัณยรัชน์ อินทิพย์

519 นางธนินท์ธร ทองแม้น 544 นายธันยกร ผาสุข

520 นางสาวธนินทร จันทร์ฟ๎ก 545 นางสาวธันย์ชนก เจษฏาจินต์

521 นางสาวธนิษฐา ชัยเวทย์ 546 นางสาวธันยพร เกล้ียงช่วย

522 นางสาวธนีญาณ์ เกิดบุญ 547 นางธันยพร สืบสวน

523 นายธนุธรรม สมานุหัตถ์ 548 ร้อยเอกธันยา ชมภูนอก

524 นายธรรมชาต หนูจันทร์ 549 นางสาวธันยากร ชัยแก้ว

525 จ่าอากาศเอกธรรมศักด์ิ ชูจิต 550 นายธานิท เบญจวัฒนะ

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 11 (รายงานตวั KLB 201)

11-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

551 นางสาวธาราทิพย์ ทองหวาน 576 นางสาวนงลักษณ์ แสงระวี

552 นางธาราพร สาระรัตน์ 577 นางนธกฤต จุลโพธิ์

553 นางสาวธารารัตน์ ภูคําใบ 578 นายนพธนดนย์ ชินวงศ์สกุล

554 นางสาวธาริกา จันต๊ะแก้ว 579 นางสาวนพรดา ปานเหลือ

555 นายธิฐิพงษ์ ขาวดี 580 นางนพรัตน์  เสวกวงศ์พระ

556 นางสาวธิดา เอี่ยมประไพ 581 นางนพรัตน์ แดงสอาด

557 นางสาวธิดารัตน์ ทองเป็นเพ็ชร 582 นางสาวนพรัตน์ ทองส่งศรี

558 นางสาวธิดารัตน์ บุญแปลง 583 นางสาวนพรัตน์ นาคมี

559 นางธิดาวรรณ รักกิจ 584 นางสาวนพัชกร ล้ิมพงษา

560 นางสาวธิตินันทดา เทพา 585 นางสาวนภมณฑ์ กุลถวายพร

561 นายธีร์ดนัย ตะเภา 586 นางสาวนภัทร สรงสุวรรณ

562 นายธีรพัฒน์ จงมีความสุข 587 นางนภัสกร ไขพันดุง

563 นายธีรพิพัฒน์ ศรีโคตร 588 นางสาวนภัสนันท์ จุลลาบุตรดี

564 นายธีรภัทร์ ชัยดรุณ 589 นางสาวนภัสนันท์ ตาลดอน

565 นายธีรวิทย์ ทํานุ 590 นางสาวนภัสรัญช์ หร่ังดารา

566 นายธีระศักด์ิ โชติเทวชพ 591 นางสาวนภัสวรรณ เดชมี

567 นายธีระศักด์ิ ทิพย์บุญศรี 592 นางสาวนภัสวรรณ เนติวงษ์

568 นางสาวธีวรา ศรีภักดี 593 นางสาวนภัสสร วงค์วิภาค

569 นายนคร เหมือนคล้าย 594 นางสาวนภา โรจนารังสรรค์

570 นางสาวนงนภัส โฮนทุมมา 595 นางสาวนภาพร ปรีด์ิเปรม

571 นางสาวนงนุช บุญครอง 596 นางนภาพร ปะรุมรัมย์

572 นางสาวนงนุช ศรีมันตะ 597 นางสาวนภาพันธ์ ทิพย์เทีย่งแท้

573 นางนงนุช สืบสังข์ 598 นางนภาภรณ์  ชาติมนตรี

574 นางสาวนงลักษณ์ ครดกึ้น 599 นางสาวนภาลัย อินทรรุจิกุล

575 นางสาวนงลักษณ์ ยุติธรรม 600 นางสาวนรินทิพย์ แย้มประโคน

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 12 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

12-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

601 นางนริศรา แพศย์ตระกูล 626 นางสาวนันทภัค กล่ินผกา

602 นางนริศรา สกุลสุแก้ว 627 นางสาวนันทยาภรณ์ แสงเดช

603 นางสาวนรีกานต์ มธุรพฤกษ์ 628 นางสาวนันทรักษ์  อุ่นจิต

604 นายนฤดล สุวรรณรัตน์ 629 นางสาวนันทรัตน์ ดีรักษา

605 นายนฤเบศน์ แก่นเพิม่ 630 นายนันทวัฒน์ นิตยกมลพันธุ์

606 นายนฤป  กังแฮ 631 นางสาวนันทิตา แย้มสอาด

607 นางสาวนฤมล  ม่วงทิม 632 นางสาวนันทิยา ทองบาง

608 นางสาวนฤมล ทองใบ 633 นางสาวนันธิดา ผิวแดง

609 นางนฤมล บุตดาชัย 634 นางนัยนา ไชยยะ

610 นางสาวนฤมล เมฆจันฉิม 635 นางสาวนาฏนิดา เทียนขาว

611 นางนฤมล ราชโยธี 636 นางสาวนาถวดี  คงเอี่ยม

612 นางสาวนฤมล ศรีกุณา 637 นางสาวนารีรัตน์ ถาวรจิตร

613 นายนฤมิต  คําเพราะ 638 นางสาวนารีรัตน์ อัมพรเกียรติพล

614 นายนฤมิตร อุทัยวรรณ 639 นางสาวนาวิกา แก้วสุทธิ

615 นางสาวนลินภัสร์ พงษ์เจริญปรีชา 640 นางน้ําทิพย์ ศรีเวชคําตา

616 นางสาวนวลจันทร์ ชัยวิลา 641 นางสาวน้ําเพชร แย้มชื่น

617 นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ 642 นางสาวน้ําอ้อย ศรีโพธิ์

618 นางนัญนา จ่าพันธ์นา 643 นางสาวนิจติยา เสาไส

619 นายนันณพงศ์ ลอยวานิชย์ 644 นางสาวนิชานันท์ ยันตะ

620 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธาตุรักษ์ 645 นางสาวนิชาภา คงคีรี

621 นางสาวนันท์นภัส บุญนิล 646 นางสาวนิดธิดา บุญยินดี

622 นางสาวนันท์นภัส ไพกระเพศ 647 นางสาวนิตยา กุศลประเสริฐ

623 นางสาวนันทนัช หิรัญสาลี 648 นางสาวนิตยา คงเอียด

624 นางสาวนันทนัท กรุงศรี 649 นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์

625 นางสาวนันทนา อ่อนชุลี 650 นางสาวนิตยา ทวีสิน

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 13 (รายงานตวั KLB 201)

13-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

651 นางสาวนิตยา พรมโพธิน 676 นางสาวนิสากร จันดาบุตร

652 นางสาวนิตยา พูลภาค 677 นางนิสากร สาลีพงษ์

653 นางสาวนิตยา ศรีสุข 678 นางสาวนีรนุช ยามา

654 นายนิติ เบญจมาศ 679 นางสาวนุชจรีย์ เจริญสุข

655 ร้อยตํารวจเอกนิติพัฒน์ ธงทอง 680 นางสาวนุชจรีย์ ชาติกรณ์

656 นายนิทัศน์ เตียรถ์สุวรรณ 681 นางสาวนุชจิรา สัทธรรมนุวงค์

657 นางสาวนิพัทธา พรชัยทิน 682 นางสาวนุชนภา พันธ์ทา

658 นางนิภรณ์ จิตจํานงค์ 683 นางสาวนุชนาจ พลเหิม

659 นางสาวนิภาพร ไชยวงค์ษา 684 นางสาวนุชนาท ลิขิต

660 นางสาวนิภาพร แสนสุด 685 นางสาวนุชนารถ โมฬีกุล

661 นางสาวนิรชา บรรณวัฒน์ 686 นางสาวนุศรา พลเยี่ยม

662 นางนิรมล คงชู 687 นางสาวเนตรทราย รมยเนตร แหล่งหล้า

663 นางสาวนิรมล คชแก้ว 688 นางสาวเนตรนภา มีตา

664 นางสาวนิรมล พรหมทอง 689 นายเนติธร ทิมศรี

665 นายนิรุต ศิริชาเครือ 690 นายเนตินัย พนิชนาพันธุ์

666 นายนิรุตติ โหราจันทร์ 691 นางเนาวรัตน์ สุรอารีย์กุล

667 นางสาวนิลเนตร พูลทวี 692 นางบังอร แก้วดวง

668 นางสาวนิลเนตร แสนใจ 693 นายบัณฑิต  ปานกลํ่า

669 นางสาวนิลภาภรณ์ ช้างพลาย 694 นายบุญชนะ กล่ินชาติ

670 นายนิวัฒน์ คําวัง 695 นางสาวบุญมา สาหร่าย

671 นายนิวัตร์ ผินดอน 696 นางสาวบุปผชา ยงเยื้องพันธ์

672 นางสาวนิศากร เครือหลี 697 นางสาวบุปผา เยาดํา

673 นางสาวนิศาชล จริตงาม 698 นางสาวบุศรากร เถลิงศรี

674 นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด 699 นางสาวบุษญาทิพย์ ชนะเมือง

675 นางสาวนิษา ภารมาตร์ 700 นางสาวเบญจพร นามนนท์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)

14-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

701 นายเบญจพล ตรีศักด์ิ 726 นางปนัดดา กาวิใจ

702 นางสาวเบญจมาศ ดอกดวง 727 นางสาวปนัดดา แซ่เตียว

703 นางเบญจมาศ ทับสีแก้ว 728 นางสาวปนัดดา โพธิไ์ทร

704 นางเบญจวรรณ โกศล 729 นายปพิชญา ธีระรัตนานนท์

705 นางเบญจวรรณ ใจดี 730 นางปพิชญา ป๎ญโน

706 นางสาวเบญจวรรณ สัพทานนท์ 731 นายปภังกร ศรีสุข

707 นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์ 732 นางสาวปภัสศรันย์ ขวัญเมือง

708 นางสาวเบญจา พุม่นาค 733 นางสาวปภาณิน ปุรินทราภิบาล

709 นางสาวเบญญ์จิรัสย์ มวลเมี่ยง 734 นางสาวปภาอร สอาดพร้อม

710 นางสาวเบญญาพร สิทธิ 735 นางปมณฑ์ เพ่งพิศ

711 นางสาวเบญญาภา งามสมบุญชัย 736 นางสาวปรมาภรณ์ คชรินทร์

712 นางสาวเบญญาภา อระบุตร 737 นางสาวปรวีย์ เหล่าธีรกาญจนา

713 นางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล 738 นายประครอง ไกรอัครเดช

714 นายปฏิภาณ จันทน์เสนะ 739 นางประณีตศิลป์ โตมร

715 นายปฐมพงษ์ รัตนอุดมสวัสด์ิ 740 นางสาวประทีป ศิลปผล

716 นางสาวปฐมรัตน์ เจริญรุ่ง 741 นางสาวประทุมพร เชื้อหงษ์ทอง

717 นางสาวปฐมา มงคลบุตร 742 นางสาวประไพศรี จ้องใหม่

718 นางสาวปฐมาภรณ์ ประสมทรัพย์ 743 นางสาวประภัสรา เลียบกระโทก

719 นายปณัฐวัฏ วรินทร์ 744 นางประภา ศรีทับทิม

720 นางสาวปณิธาน รัตนวรรณ์ 745 นางประภาพร พวงพรหม

721 นางสาวปติมา น้อยกูต 746 นางสาวประภาพร อินทรรุจิกุล

722 นางสาวปทิตตา เนื้อเย็น 747 นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณศรี

723 นายปทิตตา สําเภาสงฆ์ 748 นายประเมศฐ์ ปณิธิเจริญวงศ์

724 นางปนษร แจ่มจรัส 749 นายประยงค์ สวัสด์ิทอง

725 นางสาวปนัดฐา พิมพกาญจน์ 750 นายประสิทธิ ์เสาเกลียว

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)

15-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

751 นายปรัชญา เจริญสุข 776 นางสาวป๎ญญดาว สาระกูล

752 นายปราการ เพ็ชรไทย 777 นายป๎ญญา พุม่มาลี

753 นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก 778 นายป๎ญญาสิทธิ ์อ่อนขาว

754 นางสาวปรางทิพย์ แก้วเหรียญทอง 779 นางสาวป๎ฐมาวรรณ อั๋นดอนกลอย

755 นางสาวปราชญา ศรีคํามี 780 นางสาวป๎ณชนิตย์ รวมป๎น

756 นางสาวปราชญา อรรถพิสาล 781 นางสาวป๎ณฑิตา ปุษยาบุญ

757 ว่าทีร้่อยตรีหญิงปราณิสา สูงเนิน 782 นายป๎ณณธร พลนิกรกิจ

758 นางสาวปราณี ไชยราช 783 นายป๎ณณวิชญ์ วังวร

759 นางสาวปรารถนา ทนุ 784 นางสาวป๎ทมพร หม่อยปู้

760 นางสาวปริชญา อมรวรพักตร์ 785 นางสาวป๎ทมา ช่วยเดช

761 นางสาวปริชาติ ปรีชา 786 นางป๎ทมา ไชยโย

762 นางสาวปริญา วงษ์นายะ 787 นางสาวป๎ทมา นําพวก

763 นางสาวปริดา เพ็งประพันธ์ 788 นางป๎ทมา โสภาพ

764 นางปริมปภัสร์ ดวงจินดา 789 นางป๎ทมา อุษณพงศ์

765 นางสาวปริมประภา พลหนองหลวง 790 นางสาวปาจรีย์ ศิริพาณิชย์

766 นายปริยะ แสงทัศน์ 791 นางสาวปาณิสรา โกเอี้ยน

767 นายปรีชา คงปรือ 792 นางสาวปาณิสรา ชมภูเกษ

768 นายปรีดา แสงสร้อย 793 นางสาวปาณิสรา หรูสุริยานนท์

769 นางสาวปรียานุช ไหมมี 794 นางสาวปานทิพย์  แก้งสุยะ

770 นางสาวปรียาภรณ์ ศิริมงคล 795 นางสาวปานไพลิน สิริสุขพิสัย

771 นางสาวปรียาภัทร จันทมาศ 796 นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล

772 นายปวราย์ นาคะสุวรรณ 797 นางสาวปาริฉัตร เม่าทอง

773 นางสาวปวีณา ไกรจันทร์ 798 นางสาวปาริฉัตร สุขโข

774 ว่าทีร้่อยตรีหญิงปวีณา สมจิตต์ 799 นางสาวปาริชาติ เมืองนาง

775 นางสาวปวีณา แสงแก้ว 800 นางสาวปาริชาติ ราชเพ็ชร

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 16 (รายงานตวั KLB 201)

16-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

801 นางสาวปาริชาติ สลับลึก 826 นางสาวผกาวรรณ เอมอินทร์

802 นางสาวปาลิดา ชิณศิริ 827 นายผณินทร์ แจ่มศรี

803 นางสาวปาลิตา แก้วมีบุญ 828 นายผดุงศักด์ิ เฉลียว

804 นางสาวปาลิตา บินรินทร์ 829 นางสาวฝนทิพย์ วัฒนศัพท์

805 นายปิติพัฒน์ วงศ์สิกุล 830 นายพงศกรณ์ สุวรรณบูล

806 นางสาวปิยดา โตกุล 831 นางสาวพงศจี เอี่ยมอาจิณ

807 นางสาวปิยนุช วันรัตน์ 832 นายพงศ์ศักด์ิ จริยาวานิชกุล

808 นายปิยวุฒิ มามี 833 นายพงษ์สิน เศษวิกา

809 นางสาวปิยะฉัตร แสงสุวรรณนภา 834 นายพชร นราวิสุทธิ์

810 นางสาวปิยะดา กายยาคํา 835 นางสาวพชร เหมือนพิทักษ์

811 นางสาวปิยะดา วงษ์วิบูลย์สิน 836 นางพชรพรรณ ชอบสุข

812 นางสาวปิยะนุช ประยงค์ 837 นายพณัฐ แดงงาม

813 นางสาวปิยะมาศ เชิดชู 838 นางสาวพณิตชญา วนาพัฒนสิน

814 นางสาวปิยะวรรณ บุญชื่น 839 นางพนิดา นูนาเหนือ

815 นางปิยาภรณ์ สามนต์ 840 นางสาวพนิตนาฎ นามแก้ว

816 นางสาวปิยาภรณ์ สุวรรณพันธ์ 841 นางสาวพนิตศุภา วัตถุสินธุ์

817 นางสาวปุณณาสา คิดละเอียด 842 นางสาวพยอม บัวผัน

818 นางสาวปุณยนุช ประกอบทรัพย์ 843 นางสาวพยัติกา นาคคง

819 นางสาวปุลพร สุริยะ 844 นางพรกันยา มณีขวัญ

820 นางสาวเปรมฤทัย กรรมสิทธิ์ 845 นางสาวพรจิต ซ่ือสัตย์

821 นางสาวไปรยณัฐ ชูเชิด 846 นางสาวพรทิพ หนูวงค์

822 นางสาวไปรยา  นาคามูระ 847 นางสาวพรทิภา บ่อแก้ว

823 นางสาวผกามาศ ไกรแสง 848 นายพรเทพ คุปพงษ์

824 นางสาวผกามาศ ผกากรอง 849 นายพรเทพ ณ น่าน

825 นางสาวผกามาส คัมภีรพงษ์ 850 นางสาวพรธนัส วรรธนเลปกร

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 17 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

17-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

851 นางสาวพรธิดา เกตุสมบัติ 876 นางสาวพัชรดา ทองใบใหญ่

852 นางสาวพรนภา หวานนอก 877 นางพัชรนันท์ รัตนเทวาวิวัฒน์

853 นางสาวพรพนา สร้างเสริมพันธุ์ 878 นางสาวพัชราภรณ์ เสนะบุตร

854 นางสาวพรพรรณ บุญญานุรักษ์ 879 นางสาวพัชรินทร์ กาวิน

855 นางพรพักตร์ ภูริหิรัญพัชร์ 880 นางสาวพัชรินทร์ ชัยสวัสด์ิ

856 นางสาวพรพิมล คงแย้ม 881 นางสาวพัชรินทร์ ทองขําดี

857 นางสาวพรพิมล มะสุวรรณ 882 นางพัชรินทร์ ปรีชา

858 นางพรเพ็ญ สุรา 883 นางพัชรินทร์ หอมละออ

859 นางพรภัค ตระกูลวงษ์ 884 นางสาวพัชรินทร์ อยู่มาลัย

860 นางสาวพรรณพิมล พุทธา 885 นางพัชรี ใบยา

861 นางสาวพรรณี เกล้ียงกลม 886 นางสาวพัชรี ปราศรีวงษ์

862 นางสาวพรวิมล ศรีบุญ 887 นางสาวพัชรี ผลพนม

863 นางสาวพรวีป์ ศรีสง่า 888 นางสาวพัชรีย์ จุมพูโสด

864 นายพรสุข อินทมี 889 นางสาวพัชรียา วิงประวัติ

865 นายพรหมพันธ์ ใจดี 890 นายพัฒนะ พงศ์จริยา

866 นายพรหมพิริยะ อรรถพิสาล 891 นางพัฒนา ทําดี

867 นางสาวพริมา สองสี 892 นางสาวพัทธนันท์ คําแหง

868 นายพลพัฒน์ แก่นภักดี 893 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์น้ําใส

869 นายพลวัฒน์ สายวงศ์ 894 นางสาวพันทิพา พงศ์ทองเมือง

870 นางสาวพวงผกา ป๎ญญาทิพย์ 895 นางสาวพัสตราภรณ์ ขาวดี

871 นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี 896 นางสาวพัสตราภรณ์ ทองมาก

872 นางพวงวัน สีหาวงษ์ 897 นางสาวพัสวีภรณ์ ไพโรจน์

873 นางสาวพักตร์วิไล มาบาง 898 นายพารนชัย ศรีสิงห์

874 นางสาวพัชชาภรณ์ ใจโอบอ้อม 899 นางสาวพิชญดา พร้อมพวก

875 นางสาวพัชณี มาตรา 900 นางสาวพิชญา สุวรรณชาติ
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901 นางสาวพิชญาภา ทาบุญสม 926 นางพิไลวรรณ วีรสถาพร

902 นางสาวพิชญาภา รอดดิษฐ 927 นางพิศมัย ชาชุมพร

903 นางสาวพิชาดา สิงหโกวินท์ 928 เรืออากาศโทพิศิษฐ์ พลอยงาม

904 นางสาวพิชามญชุ์ จอมทัน 929 นายพิษณุ ไชยพรรณา

905 นายพิเชษฐ์ ไชยวุฒิ 930 นายพิษณุ สําลี

906 นายพิเชษฐ พิมิตร 931 นางสาวพิสาลจิตร์ อิ่มโอษฐ

907 นายพิเชษฐ์ แสงสว่าง 932 นายพิสุทธิ ์เทียมเพชร

908 นายพิทักษ์ คุ้มภัย 933 นายพีรวัส พูลเกษร

909 สิบเอกพิทักษ์ สนิทพันธ์ 934 นางสาวพุฒินี ชุณหโสภาค

910 นายพินิจชัย รัตนวรรณ์ 935 นายพุฒิพัฒน์ ปิยคณาเศรษฐ์

911 นางสาวพิมนภัทร์ ศรีอ่อนเกล้ียง 936 นางสาวพูนรัตน์ สูตรสุคนธ์

912 นางสาวพิมพ์ชนก รักแก้ว 937 นายพูลมนัส ชาติลีฬหา

913 นางสาวพิมพ์ณัฐธยา ทะยานรัมย์ 938 นางสาวเพชรประภา น้อยทุง่

914 นางสาวพิมพ์ปราง จิระประดิษฐ์ผล 939 นางสาวเพชรลัดดา พลอยประดับ

915 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ สะเอียบคง 940 นางสาวเพชราภรณ์ เต๋ียวสกุล

916 นางสาวพิมพร มิตคํา 941 นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล

917 นางสาวพิมพ์รวี ชัยเกษตรสิน 942 นางสาวเพ็ญนภา กิติอาสา

918 นางสาวพิมพ์รัตน์ วิทยาภิรมย์ 943 นางสาวเพ็ญพรรณ นิยมทอง

919 นางสาวพิมพ์วรัญญ์ ภูมิวัฒนะ 944 นางสาวเพลินพิศ ชนะมนตรี

920 นางสาวพิมพ์วรีย์ ภาคภูมิ 945 นางสาวเพลินพิศ นันเร่ียม

921 นางสาวพิมพิศา รักษ์กําเนิด 946 นางสาวเพลินพิศ สกาวกุล

922 นางพิมลรัตน์ รงค์ทอง 947 นายเพิม่พูน อุดมธนรัตน์

923 นางสาวพิมสาย อึงพงศ์พันธ์ 948 นางสาวเพียงตะวัน โต้งสูงเนิน

924 นายพิริยะ วงษ์จีระ 949 นางสาวเพียงฤทัย พูลพันธ์

925 นางสาวพิไลลักษณ์ โตอ่วม 950 นางสาวเพียงลภัส เผ่าดิษฐ

แถวที่ 19 (รายงานตวั KLB 201)
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951 นางสาวแพรวชมพู พูนน้อย 976 นางสาวภัทธิรา ขําศรี

952 นางแพรวพรรณ มณีจันทร์ 977 นางสาวภัทรณิษา รองพินิจ

953 นางสาวแพรววนิด ทํานุ 978 นางสาวภัทรพร อาทรธุระสุข

954 นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์ 979 นายภัทรพล ยศวิชัย

955 นางสาวไพรินทร์ ป๎ญญาจักร์ 980 นางภัทรภร สุภะโค

956 นางไพเราะ เรืองพุธ 981 นางสาวภัทรภิญญา  เกตุเกล้ียง

957 นายไพศาล ทิพย์มณี 982 นางสาวภัทรวดี เทศสนั่น

958 นางสาวฟองฝน พัวพันธ์ 983 นางสาวภัทร์วดี พรามชูบัว

959 นางสาวฟ้ารุ่ง เกกินะ 984 นางสาวภัทรวรรณ ฤทธิน์อก

960 นายฟ้าลิขิต สามณี 985 นายภัทรวุฒิ อินทุเศรษฐ

961 นางสาวเฟือ่งฤทัย เย้ยรัมย์ 986 นางสาวภัทรสุดา  เกิดเกล้ียง

962 นางสาวภคมน ตะเวียงน่าน 987 นางสาวภัทราทิพย์ พอจิต

963 นางสาวภคมน โลหะจินดา 988 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทรงคํา

964 นางสาวภคินี คําไทร 989 นางสาวภัทราพร พันธ์เดช

965 นายภมร สุวพงษ์ 990 นางสาวภัทริยากรณ์ ศรีบุรุษ

966 นางสาวภรณ์ทิพย์ ตรงฤทธิชัยการ 991 นางสาวภัทรียา เกตุอร่าม

967 นางสาวภรภัทร ปิน่โสภณ 992 นางสาวภัสราภรณ์ คลองยวน

968 นายภราดร ศรีวงษ์ 993 นางสาวภัสราภรณ์ วิแหลม

969 นางสาวภศิชา นาคทองอินทร์ 994 นางสาวภัสราวรรณ ศิริพันธ์

970 นางสาวภัครดา การะยศ 995 นายภาคิน เดชประสิทธิ์

971 นางสาวภัควลัญชญ์ ดําเด่น 996 นางสาวภาณี สุนทรกิจจา

972 นางสาวภัชนาถ เพชรนิล 997 นายภาณุพงศ์ ใจบาน

973 นางสาวภัชราพร สุขสําราญ 998 นายภาณุพงศ์ บุญเพ็ชรทอง

974 นางสาวภัณฑิลา ศิริเลิศ 999 นายภาณุวัฒน์ พวงทอง

975 นางสาวภัทธิยา เกษฎา 1000 นายภานุพงษ์ สังข์สี
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1001 นางสาวภารดี เพ็ชรมาก 1026 นางสาวมลวิภา พุม่นาค

1002 นางสาวภารตี พิรุณกาญจน์ 1027 นางสาวมลิวรรณ คุณเทพ

1003 นางสาวภาวดี บุญปลอด 1028 นางสาวมะลิวัลย์ ขันแข็ง

1004 นางสาวภาวนา พนมหอม 1029 นางมะลิวัลย์ พรหมพันธกรณ์

1005 นางสาวภาวิณี ชัยสงคราม 1030 นางสาวมัชตา ผลถวิล

1006 นางสาวภิญญ์ศุกาญจน์ สัตยาพิสุทธิ์ 1031 นางมัณฑนา บุญยะสมภพ

1007 นายภีรภัทร โตวัชรกุล 1032 นางสาวมัตตา มัจฉา

1008 นายภีระ อ๊อดลาว 1033 นางสาวมัตติยา เพิม่วัฒนา

1009 นายภูมิ จันทร์ดํา 1034 นางมัลลิกา ตรีตรง

1010 นายภูรินทร์ ทองแก้วยวน 1035 นางสาวมินลยา ศิริรัตน์ธนชัย

1011 นางสาวภูรีวรรณ์ ประเสริฐศักด์ิ 1036 นางสาวเมทินี ทองสลัก

1012 นายภูวนัย ลือสิริพาณิชย์ 1037 นางสาวเมธาวี กิป๎ญญา

1013 นางสาวมณฑา ทับทิมดี 1038 นายเมธาสิทธิ ์เนาวบุตร

1014 นายมณพ มณีพงษ์ 1039 นายเมธี บุราณ

1015 นางสาวมณศิการณ์ จันดาหาญ 1040 นางสาวเมวิญา วงค์อาษา

1016 นางสาวมณีกร รุลวงษ์ 1041 นายแมนสรวง เชื้อแก้ว

1017 นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณเทียบ 1042 นางสาวโมฬีวรรณ จุลอมร

1018 นางสาวมธุรยา เทียนทอง 1043 นายยงยุทธ พรสิงชัย

1019 นางสาวมธุวัน อุงจิตต์ตระกูล 1044 นางสาวยศยา พากเพียร

1020 นายมนตรี วิเวก 1045 นายยุทธนา กงแก้ว

1021 นางมนทิรา ใจชื้น 1046 นายยุทธพันธุ ์บรรลือ

1022 นางสาวมนัสชญา ศรีภู 1047 นางสาวยุพาพร ผาลา

1023 นายมรกต ภูพวก 1048 นางสาวยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต

1024 นางสาวมรรษสิณีช์ สวัสดี 1049 นางสาวยุพารัตน์ มีทองแสน

1025 นางสาวมลทิพย์ จิตชาญวิชัย 1050 นางยุพิณ มุมบุญ
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1051 นางสาวยุภาวดี แก้วน้อย 1076 นายรัฐไท พวงบานเย็น

1052 นางสาวยุรี บุญญะบุญญา 1077 นางสาวรัตตัญํู แก้วพันสี

1053 นางสาวยุวดี จันทร์เพ็ญ 1078 นางสาวรัตติกาล ศรีบรรเทา

1054 นางสาวยุวธิดา โภคบุตร 1079 นางสาวรัตติยา กําป๎น่ทอง

1055 นางสาวยุวลี ทัดสําราญ 1080 นางสาวรัตติยา พรหมสูตร์

1056 นางสาวเย็นจิตด์ แก้วเกิดเคน 1081 นางสาวรัตติยา พาหนะ

1057 นางสาวเยาวลักษณ์ วะสุขันธ์ 1082 นางรัตนภัทร  วงศ์วัฒนวิศิษฏ์

1058 นางสาวรชยา เขื่อนเพชร 1083 นางสาวรัตน์วดี เลาหวณิช

1059 ว่าทีร้่อยตรีรฐกร สังวรณ์ 1084 นางสาวรัตนา กิติ

1060 นางสาวรตนพร อุดทะปา 1085 นางรัตนา คนสมบูรณ์

1061 นายรพีพัฒน์ กันตสุสิระ 1086 นางสาวรัตนา ณ.น่าน

1062 นางรภัทภร นุชกําแสง 1087 นางสาวรัตนา นาระ

1063 นางสาวรมณ สังโคมินทร์ 1088 นางรัตนา นิระราช

1064 นางสาวรวิษฎา ว่องกมลชัย 1089 นางสาวรัตนา บุญสง่า

1065 นางสาวรวีวรรณ ประสมทรัพย์ 1090 นางสาวรัตนา ภัทรากร

1066 นางสาวระพีพรรณ มีโภคา 1091 นางรัตนา โรจนเกษตรชัย

1067 นางรังสิญาภรณ์ วงถาวร 1092 นางสาวรัตนา สุภาศรี

1068 นางสาวรัชฎาภรณ์ ป้องชารี 1093 นางสาวรัศมิ์ศญา หิรัณย์สร

1069 นางสาวรัชดา โล่ห์นารายณ์ 1094 นางสาวรัศมีจันทร์ หัสดาลอย

1070 นางสาวรัชนี ไชยเหมือน 1095 นางสาวรัสรินทร์ สุริโชตน์วงศ์

1071 นางรัชนี ดุลบดี 1096 นายราชศักด์ิ สกุลเพชร

1072 นางสาวรัชนีวรรณ ตุมอญ 1097 นายราชันย์ ปราบพยัคฆ์

1073 นางรัชวดี คําภาษา 1098 นางราวัลย์ วงค์ประชา

1074 นางสาวรัฐกานต์ การเทีย่ง 1099 นางสาวรินรดา ชุมทอง

1075 นางสาวรัฐติยาพร เดชะราช 1100 นางสาวรุ้งกาญจน์ นันทะวงศ์
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1101 นางสาวรุ่งกานต์ หาญสุวรรณ 1126 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขไกรทัย

1102 นางสาวรุ่งดารา สังข์แก้ว 1127 นายลิขิต ดมอุ่นดี

1103 นางสาวรุ้งรตี หมั่นไชย 1128 นายลิขิต ทองเจือ

1104 นางสาวรุ่งรัตน์ จํานงพรม 1129 นางสาวไลลา ปาจอ

1105 นางรุ่งรัตน์ สุนนท์นาม 1130 นางสาววชิตา เจริญเขตร์

1106 นางสาวรุจิรา คําเลิศ 1131 นายวชิร เนตรประสิทธิ์

1107 นางสาวรุจิรา รุ่งวิสัย 1132 นางสาววชิรญา ใจหาญ

1108 นางสาวรุจิรา หินผา 1133 นายวชิรศักด์ิ เก่งสูงเนิน

1109 ว่าทีร้่อยตรีหญิงเรวดี สุวรรณชาตรี 1134 นางสาววธู สว่างเรือง

1110 นางสาวฤดีมาศ เรือนประเสริฐ 1135 นายวนวัฒน์ อินทรจร

1111 นายฤทธิรณ อิ่มใจ 1136 นางสาววนัสนันท์ เพ็งสวัสด์ิ

1112 นางสาวฤทัยวรรณ นิลเขียว 1137 นางสาววนิดา แป้นงาม

1113 นางสาวลดาวัลย์ รอดคลองตัน 1138 นางสาววนิตา บุญพาฤทธิ์

1114 นางสาวลภากร บุตรบุญ 1139 นางสาววรนันท์ วิจิตทาดา

1115 นางสาวลลิตพรรณ เจริญพันธุ์ 1140 นางวรรณกร คานเพชรทา

1116 นางสาวลลิตา เพชรรัตน์ 1141 นางวรรณทนา โพธิอ์ร่าม

1117 นางละออ นึกชัยภูมิ 1142 นางสาววรรณภรณ์  ชัยบุญธรรม

1118 นางสาวลักขณา ดอนชารี 1143 นางสาววรรณภา จินะเงิน

1119 นางสาวลักขิกา จํานงค์ 1144 นางสาววรรณระวี สู่สุข

1120 นางลักคณา บ้านศิลา 1145 นางสาววรรณวิสา คูณรังษีสมบูรณ์

1121 นางสาวลักษณา อุบาลี 1146 นางสาววรรณา ไผ่แก้ว

1122 นางลักษิกา ใจใหญ่ 1147 นางสาววรรณิภา วงค์ไธสง

1123 นางสาวลัคนา ศรีเกตุ 1148 นางสาววรรณิภา แสงดวงดี

1124 นางสาวลัดดา  บุรินรัมย์ 1149 นางสาววรรณิสา ห้อยแดง

1125 สิบเอกหญิงลัดดาวัลย์   สองศรี 1150 นางสาววรรธนันท์ เตชะเทียมจันทร์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 23 (รายงานตวั KLB 201)

23-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1151 นางวรรษมน ปานเอียด 1176 นางสาววลัยกร ปาณชู

1152 นายวรวิทย์ กาญจนพฤฒิพงศ์ 1177 นางวไลพร อาการส

1153 นายวรวุฒิ นูกลึง 1178 นายวสุวรรธน์ โตจีน

1154 นางวรสุดา อุษณาวัฒน์ 1179 นางสาววัชรา จันทร์โลหิต

1155 นางสาววรัชยา ธรรมสาลี 1180 นางสาววัชราภรณ์ โคตรไกรสร

1156 นางสาววรัญญา บุญมาก 1181 นางสาววัชราภรณ์ มีสารี

1157 นางสาววรัฎฐา หัวหิน 1182 นางสาววัชรินทร์ คงทอง

1158 นางสาววรางค์กุล วงษ์รัตนานนท์ 1183 นายวัชรินทร์ บุญผิว

1159 นางสาววรางค์กุล สัตรูพ่าย 1184 นางสาววัชรินทร์ ยิ่งสิทธิสิ์ริ

1160 นางสาววรางค์ศรี สายอุดม 1185 นางวัชรีย์ พรหมดํา

1161 นายวราพงค์ เดชะพันธ์ 1186 นางสาววัฒนา อินพฤกษา

1162 นางสาววราภรณ์ คําอินต๊ะ 1187 นางสาววันทนา ยุบลชู

1163 นางสาววราภรณ์ จ้อยเจริญ 1188 นางสาววันทนีย์  เหมเดโช

1164 นางสาววราภรณ์ พรหมภมร 1189 นางสาววันทิตา ชยางกูรภัทรกิจ

1165 นางสาววราภรณ์ วงศ์พิศาล 1190 นางสาววันวิสา แก้วเหล่ายูง

1166 นางสาววราลี ประวัง 1191 นางสาววันวิสาข์ บํารุงศิลป์

1167 นางสาววรินทร อุทุมพร 1192 นางสาววันวิสาข์ ปิน่ตัน

1168 นางสาววริยา บัวแดงดี 1193 นางสาววันวิสาข์ ศรีภูวงศ์

1169 นางสาววริศรา คิดใจเดียว 1194 นางสาววัลภา รักพงษ์

1170 นางสาววริศรา จําปา 1195 นางสาววัลยา แสงขามป้อม

1171 นางสาววริศรา ชํานาญพันธ์ 1196 นางสาววัลลภา เทียมมงคล

1172 นางสาววริศรา เพชรชุม 1197 นางสาววาณี จันดาประดิษฐ์

1173 นางสาววริศรา เสมารัมย์ 1198 นางสาววาทิณี ฐาปนาพงษ์

1174 นางวริษา ธาระเสพ 1199 นางสาววานิช เสือคล้าย

1175 นายวโรดม ใจตรง 1200 นางสาววาริ เกิดตลอด

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 24 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

24-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1201 นางสาววารุณี ดวงเวียงคํา 1226 นางสาววิภาดา คําอ๋อ

1202 นางสาววารุณี นิเวศน์ 1227 นางสาววิภาดา นุกูล

1203 นางสาววารุณี โนนทิง 1228 นางสาววิภาดา ศรีรักษา

1204 นางวารุณี ปานอ้น 1229 นางสาววิภารัตน์ กริยาลีลากุล

1205 นางสาววารุณี พลทะอินทร์ 1230 นางสาววิภาวดี สีคํา

1206 นางวาสนา คําบุตรดา 1231 นางสาววิมลฉัตร โคตะนันท์

1207 นางสาววาสนา จันทรน้อย 1232 นางสาววิมลรัตน์  ณ นคร

1208 นางสาววาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1233 นางสาววิมลรัตน์  วรคันธ์

1209 นางสาววาสนา พานเหล็ก 1234 นางสาววิมลรัตน์ พูลสุข

1210 นางสาววาสนา ล้ีพล 1235 นางสาววิรงรอง สมนึก

1211 นางสาววาสนา ศิริพงศ์ 1236 นายวิรัช เพ็ชรร่วง

1212 นางสาววาสนา แสงศรี 1237 นางสาววิรัญญา โชคนําธัมนุกิจ

1213 นางสาววาสินี พรหมดี 1238 นางสาววิราพร วิเคียน

1214 นางสาววิจิตรา เถื่อนคํา 1239 นายวิโรจน์รัตน์ วณิชย์กุล

1215 นายวิชชุกร รัตนา 1240 นางสาววิลาวดี เจริญมูล

1216 นางสาววิชญา จรูญศักด์ิ 1241 นางสาววิลาวรรณ ทิพยวงศ์

1217 นายวิชาญ โอภาสศิริ 1242 นางสาววิลาวัลย์ เผือกพันธ์มุข

1218 นายวิเชียร เพ็ชรอิน 1243 นางสาววิไล คุณเทพ

1219 นางสาววิฑิตยา หฤทัยวรกุล 1244 นางสาววิไลพร บุญโรจน์

1220 นายวิทยา แมนประโคน 1245 นางสาววิไลลักษ์ มณีเนตร

1221 นายวิทวัส ทัดศรี 1246 นางสาววิไลวรรณ เจริญหล้า

1222 นายวิธวินท์ ศิวะบวร 1247 นางสาววิไลวรรณ พานโคกสูง

1223 นางสาววินัฐ โพธิช์ัย 1248 นางสาววิไลวรรณ ยิ้มประเสริฐ

1224 นางสาววิพัชสรา สุระรัมย์ 1249 นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด

1225 นางสาววิภา ลีลัครานนท์ 1250 นางสาววิไลวรรณ เสวะนา

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 25 (รายงานตวั KLB 201)

25-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1251 นางสาววิไลวัลย์ ไตรศรี 1276 นางสาวศรีวิภา บุญสถิตย์

1252 นายวิศรุต ณ นคร 1277 นางสาวศรีสุดา ไชยสมบัติ

1253 นางสาววิษณี ดําศรีสวัสด์ิ 1278 นางสาวศรีสุดา ย่องเส้ง

1254 นายวีรพงษ์ ทองประดิษฐ์ 1279 นางสาวศรุตา รุ่งเป้า

1255 นางสาววีรพันธ์ พุทธรอด 1280 นางสาวศลิษา วิรัชลาภ

1256 นายวีระ อ่อนนุ่ม 1281 นางสาวศลิษา สารมณี

1257 นายวีระชาย ศรีรักษ์ 1282 นางสาวศศิกาญจน์ ภูก่ลาง

1258 นายวุฒิชัย ตันติกุล 1283 นางสาวศศิกานต์ จรัสวัฒนาพรรค์

1259 นางสาวแววตา ทองสุภา 1284 นางสาวศศิธร คําทอน

1260 นางสาวแวววลี ทีท่ํานัก 1285 นางสาวศศิธร เพ็งเผา

1261 นางสาวศตพร มะโนรส 1286 พันจ่าอากาศตรีหญิงศศิประภา บรรจบราช

1262 นายศรนรินทร์ แหลมคม 1287 นางสาวศศิประภา วงค์ธิดา

1263 นางสาวศรสวรรค์ ศรีเงิน 1288 ร้อยตํารวจโทหญิงศศิพิมล อินต๊ะรัตน์

1264 นางสาวศรัณยา ต๊ิบเมืองมา 1289 นางสาวศศิภา วัฒนสาครศิริ

1265 นางสาวศรันญา กําจร 1290 นางสาวศศิรัศมิ์ คงประเสริฐ

1266 นายศรันย์ รัตนชูศรี 1291 นางสาวศศิวรรณ ทองรักษ์

1267 นางสาวศรันยา รุ่งเรือง 1292 นางสาวศศิวิมล จํานงค์ศรี

1268 นายศรายุทธ อินต๊ะ 1293 นางสาวศศิวิมล สุทธการ

1269 นางสาวศรารัตน์ ภูถมดี 1294 นายศักด์ิชัย กุลนา

1270 นางสาวศราวดี ปิดนุช 1295 นายศักด์ิสิทธิ ์ขวัญยืน

1271 นายศราวุฒิ สุวรรณ 1296 นายศักด์ิสิทธิ ์อินสุวรรณ

1272 นางสาวศริญญา ชิมโพธิค์ลัง 1297 นางสาวศินารินทร์ ชมโพธิ์

1273 นางศรินยา จิรวงศ์สวัสด์ิ 1298 นางศิรดา เดชธนาเลิศ

1274 นางสาวศรีนวน จันทร์พุฒ 1299 นางสาวศิรดา บุญเรือง

1275 นางสาวศรีไพร ยอดเกิด 1300 นางสาวศิรภัสสร หวังลดาภิรมย์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 26 (รายงานตวั KLB 201)

26-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1301 นางสาวศิระประภา ทาคํารอด 1326 นางสาวศิริมา รักษ์ศรีทอง

1302 นางสาวศิราณี กรมโพธิ์ 1327 นางศิริรักษ์ สัจจทองดี

1303 นางสาวศิราณี บุญตัน 1328 นางศิริลักษณ์   มีสุข

1304 นางสาวศิราภรณ์ สังข์ทอง 1329 นางสาวศิริลักษณ์ คงพึง่

1305 นางสาวศิริขวัญ ดวงทิพย์ 1330 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยนนถี

1306 นางสาวศิริญญากร พันธ์วงศ์ 1331 นางสาวศิริลักษณ์ ใหม่แก้ว

1307 นางสาวศิรินทรา ยศกําธร 1332 นางสาวศิริวรรณ เกาแกกูล

1308 นางสาวศิรินภา พรมมา 1333 นางสาวศิริวรรณ ชุ่มชื่นสกุลสุข

1309 นางสาวศิรินภา วงศ์หาญ 1334 นางสาวศิริวรรณ เบ้าเทีย่ง

1310 นางสาวศิรินภา วันมหาใจ 1335 นางศิริวรรณ ยิ้มช้าง

1311 นางสาวศิรินันท์ เนินพลอย 1336 นางศิริวรรณ หัตถนา

1312 นางสาวศิรินันท์ สุพรรณ 1337 นางสาวศิริสุดา เพชรหมู่

1313 นายศิริพงษ์ เชื้อดี 1338 นางสาวศิวพร จันทรขันตี

1314 นางศิริพร บุญแสนไชย 1339 นางสาวศิวะพร พลแดง

1315 นางศิริพร ปทุมพงศ์พิสิฐ 1340 สิบเอกศุภกร เพราะสําเนียง

1316 นางศิริพร พรหมเสนใจ 1341 นายศุภการ แข็งขัน

1317 นางสาวศิริพร พานิช 1342 นายศุภโชค สุขสว่าง

1318 นางศิริพร มโนจิตต์ 1343 นายศุภณัฐ บุตรเวส

1319 นางสาวศิริพร ราชวัตร 1344 นางสาวศุภมาศ อุดมสินศิริกุล

1320 นางศิริพร วงษ์พันธุลั์กษณ์ 1345 นายศุภมิตร ยศสมบัติ

1321 นางสาวศิริพร แววไธสง 1346 นางสาวศุภรดา อินต๊ะยศ

1322 นางสาวศิริพร ศรีบุญเรือง 1347 นายศุภฤกษ์ ศุภศิริเมธากร

1323 นางสาวศิริพร หมื่นแสง 1348 นางสาวศุภลักษณ์ บุญเทพ

1324 นางสาวศิริพรรณ คงรักษ์ 1349 นายศุภวิชญ์ สรรค์วิวัฒน์

1325 นางสาวศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร 1350 นายศุภสรรค์ วัฒนาสันติกุล

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 27 (รายงานตวั KLB 201)

27-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1351 นางสาวศุภารมย์ พรมพันธ์ใจ 1376 นายสมศักด์ิ สีดาทอง

1352 นางสาวศุรีพร จันทวงศรี 1377 นางสาวสรญา นิยมชาติ

1353 นายเศรษฐวุฒิ พงษ์สะอาด 1378 นายสรรเสริญ จิรภัทรลิขิต

1354 นายโศรัจจ์ ปาลาศ 1379 นางสาวสรัญญา ลิมปนานนท์

1355 นางสาวษิธาภา จรัณยานนท์ 1380 นางสาวสรัญลดา ช่างถม

1356 นางสาวสกุณี อิ่นตา 1381 นางสาวสรินทร ขติยะสุนทร

1357 นายสง่าวงศ์ วงศ์สง่า 1382 นางสริยา จันทรัตน์

1358 นายสถาป๎ตย์ สถาปนเศรษฐ์ 1383 นางสาวสโรชา เกตุแก้ว

1359 นายสถาพร เพ็ชรรัตน์ 1384 นางสาวสลินี ไชยคง

1360 นางสมจิตร ป้อมชัย 1385 นางสาวสวรรยา เมืองไทย

1361 นางสาวสมใจ สูงเจริญ 1386 นางสังวรนันท์ ผ่านพินิจ

1362 นายสมชัย สุขสว่าง 1387 นางสาวสังวาล ขั้นชัยภูมิ

1363 นายสมชาย สุทาบุญ 1388 นายสัจรักษ์ ช่วงภักดี

1364 นางสมทรง จันทร์ชื่น 1389 นายสันติ สง่าเนตร

1365 นายสมนึก ไพรินทร์ 1390 นางสาวสายชล รัตนฉวี

1366 นางสาวสมปฤดี แขวงเมือง 1391 นางสาวสายฝน เนื่องพนอม

1367 นางสมพร โมกษะรัตน์ 1392 นางสาวสายฝน รักขพันธ์

1368 นายสมพรต ล่ีอํานวยเจริญ 1393 นางสาวสายฝน ศรีมูล

1369 นางสาวสมรักษ์ สุขสว่าง 1394 นางสายฝน อัตต์สินทอง

1370 นางสาวสมฤดี นวลศรี 1395 นางสาวสายฤดี อัคคีสุวรรณ์

1371 นางสาวสมฤดี ศรีภา 1396 นางสาวสายสุดา เกตุแก้ว

1372 นางสาวสมฤทัย ทิพกรณ์ 1397 นางสาวสาริกา คําวิบูลย์

1373 นางสาวสมฤทัย รัตนบรรณกิจ 1398 นายสิทธิชัย ภูท่อง

1374 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสมลักษณ์ โพธิศา 1399 นายสิทธิชัย ยิ่งสมบูรณ์

1375 นายสมศักด์ิ ระยะ 1400 นายสิทธิพงษ์ แซ่ภู่

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 28 (รายงานตวั KLB 201)

28-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1401 นายสิทธิพงษ์ เอี่ยมสว่าง 1426 นางสาวสุจิรา นาคพงษ์ ชุรินทร

1402 นางสาวสิทธิพร นันแพง 1427 นางสาวสุชาดา มหาวงศ์

1403 ว่าทีร้่อยตรีสิทธิศักด์ิ แพร่งสุวรรณ์ 1428 นางสาวสุชาดา มิ่งขวัญ

1404 นางสาวสินีนาถ เมฆจินดา 1429 นายสุชาติ ฟ๎งประเสริฐกุล

1405 นางสาวสิรภัทร ทองรอด 1430 นายสุชาติ วะสีคง

1406 นางสาวสิราภา สุวรรณปราการ 1431 นางสาวสุญานิกานต์ เทพทอง

1407 นางสาวสิริกร วิเศษศิริกุล 1432 นางสาวสุดา ไกลถิ่น

1408 นางสาวสิริทร แก้วพิกุล 1433 นางสาวสุดาภรณ์ บิลโต๊ะแก้ว

1409 นางสาวสิรินทร์ยา เทพยา 1434 นางสุดารัตน์ กุสสัย

1410 นางสาวสิรินาถ คํายิ่ง 1435 นางสาวสุดารัตน์ แซ่นา

1411 นางสาวสิริพร ชูชาติ 1436 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ

1412 นางสาวสิริพันธุ ์แข็งขัน 1437 นางสาวสุดาวดี ยิ่งคง

1413 นางสาวสิริมา ขุนชํานาญ 1438 นางสาวสุตาภัทร์ เพชรจันทร์

1414 นางสาวสิริลักษณ์ นามโสภา 1439 นางสาวสุทธดา สังขนุกิจ

1415 นางสาวสิวินีย์ มณีนาค 1440 นายสุทธินันท์ จันทรชิต

1416 นางสีรุ้ง พลอยยอดศร 1441 นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมศรีใส

1417 นางสาวสุกัญญา ดวงตาสิทธิ์ 1442 นางสาวสุทธิวรรณ นพรัตน์

1418 นางสาวสุกัญญา ติมานพ 1443 นายสุทธิศักด์ิ ณรงค์ศักด์ิ

1419 นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร 1444 นายสุทธิศักด์ิ สุทธิประภา

1420 นางสุกัญญา ลาไชย 1445 นางสาวสุธาสินี เอื้ออุดมศิริกุล

1421 นางสาวสุกัญญา อุตรา 1446 นางสาวสุธิดา กังสนานนท์

1422 นางสาวสุกัลยา วุฒิพงษ์ 1447 นายสุธิระ วงถาวร

1423 นายสุขคล อินกะโผะ 1448 นางสาวสุธิสา นนทรีย์

1424 นางสาวสุคณธ์ทิพย์  พาบุดดา 1449 นายสุธี พงศ์พิพัฒนพันธุ์

1425 นางสาวสุจิตรา จิตยุติ 1450 นางสาวสุธีรา ฝอยถาวร

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 29 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

29-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1451 นางสาวสุนันทา พวงสันเทียะ 1476 นางสาวสุภัสรา แท่นนอก

1452 นางสุนันทา เหมวงศ์ 1477 นางสาวสุภัสสร ชัยขันธ์

1453 นางสาวสุนิตา พานิชกุล 1478 นางสุภา เกตุสว่างวงศ์

1454 นางสุนิภา จริงจิตร 1479 นางสาวสุภาดา แก้วดวงตา

1455 นางสาวสุนิสา ขุนพรหม 1480 นางสาวสุภาพร แก้วพรม

1456 นางสาวสุนีย์  วรอินทร์ 1481 นางสาวสุภาพร ขุนทอง

1457 นายสุปราโมทย์ โชติวรรณ 1482 นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง

1458 นายสุพจน์ สมานมาก 1483 นางสุภาพร บุตรนอก

1459 นางสาวสุพรรษา ธนะศักดากร 1484 นางสาวสุภาพร แพรงาม

1460 นางสาวสุพรรษา พูลสุข 1485 นางสาวสุภาพร มีทองจันทร์

1461 นางสาวสุพัชรา ยั่งยืน 1486 นางสาวสุภาพร รอดพูล

1462 นางสาวสุพัชราวดี ธรรมเพชร 1487 นางสาวสุภาพร สมภาร

1463 นางสาวสุพัชรินทร์ ขัดสาร 1488 นางสาวสุภาภรณ์ เปรมปรีด์ิ

1464 นางสาวสุพัตรา กรุณา 1489 นางสาวสุภาวดี พูนเพิม่

1465 นางสาวสุพัตรา พิมพ์อรัญ 1490 นางสาวสุภาวดี ยินมะเริง

1466 นางสาวสุพัตรา วิจิตธํารงศักด์ิ 1491 นางสุภาวิณี  น้อยพลี

1467 นางสุพัตรา ศรีแสงแก้ว 1492 นางสาวสุภาวีร์ ขุนศรีฐิติโชติ

1468 นางสาวสุพัตรา สลีวงศ์ 1493 นางสาวสุภิลักษณ์ เอกพัฒนวงศ์

1469 นางสาวสุพัตรา หนูอินแก้ว 1494 นางสุมณฑา จีระมะกร

1470 นางสาวสุพัตรา หูวอง 1495 นางสาวสุมะนา เหล่าสัมฤทธิ์

1471 นางสาวสุพิชญ์ชญา ประดิษฐนิพนธ์ 1496 นางสาวสุมาลี กกนอก

1472 นางสาวสุพิศ บัวพัฒน์ 1497 นางสาวสุมาลี ฤทธิสอน

1473 นางสาวสุภลักษณ์ เดชมาลา 1498 นายสุเมธ เจียรศิริ

1474 นางสาวสุภัคชญา ธราพิทักษ์กุล 1499 นางสาวสุเมธี สุกิน

1475 นางสาวสุภัทรา พรมเจริญ 1500 นายสุรชัย บุญญารัตน์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 30 (รายงานตวั KLB 301)

30-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1501 นายสุรนารถ ศรีนรา 1526 นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์ฤทธิ์

1502 นายสุรพงศ์ พูลพิพัฒน์ 1527 นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมศร

1503 นายสุรวุฒิ สุวรรณประทีป 1528 นางเสาวลักษณ์ แสงวิเชียร

1504 พันตํารวจโทสุรศักด์ิ ปานอ้น 1529 นางสาวแสงแข พงษ์สําราญกุล

1505 นางสุรัตน์ บุญศิริ 1530 นางสาวแสงดาว นาประจักษ์

1506 นางสาวสุรัตน์ พันธ์สนธิ์ 1531 นายแสงเพชร พลชัย

1507 นางสาวสุรัตน์ติกาญน์ สมคํา 1532 นางสาวโสภา อภิรักษ์สวัสด์ิ

1508 นางสาวสุรัสวดี ผังดี 1533 นางโสฬส ลาบรรเทา

1509 นางสุรางค์พิมล พานิช 1534 ร้อยตรีหญิงหทัยกาญจน์ ใจกล้า

1510 นายสุริยันต์ เวียงเหล็กธาดา 1535 นางสาวหทัยทิพย์ สิริสายพิรุณ

1511 นายสุริยา พานิคม 1536 นางสาวหทัยรัตน์ สุทาวัน

1512 นางสาวสุรีย์พร กิติวิริยสกุล 1537 นางสาวหนึ่งฤทัย เทพบุตรดี

1513 นางสาวสุรีรัตน์ กิจวัตร์ 1538 นางสาวหนึ่งฤทัย แสนคํา

1514 นางสาวสุวดี สิทธิธนสิน 1539 นางหนึ่งฤทัย อรรถวรเดช

1515 นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว 1540 นางสาวหยาดรุ้ง คําเงิน

1516 นางสาวสุวรรณนาลี ดีละมุล 1541 นางสาวหฤทัยรักษ์ กองยา

1517 นางสาวสุวรรณี สุขขา 1542 นางสาวหล้า ปานนา

1518 นางสาวสุวลักษณ์ จันทร์พิบูลย์ 1543 นางหวานใจ วีรจินดาพงษ์

1519 นางสาวสุวิมล จงสกุล 1544 นางสาวหัชชพร อุทัยรัตน์

1520 นางสาวสุวิมล เสรีวัฒนาชัย 1545 นางสาวหับสะ เนียมนํา

1521 นายเสฎฐวุฒิ เอี่ยมสําอางค์ 1546 นายหัสนัย หอมสุวรรณ

1522 นายเสริมพล เสนางาม 1547 นางสาวอชิรญา ถูกแผน

1523 นายเสวตร์ แสงแก้ว 1548 นางสาวอณิษฐา อินเทพ

1524 นางสาวเสาวคนธ์ หลักคํา 1549 นายอดิศรณ์ ประทีปทอง

1525 นางสาวเสาวณิต ตันประดับสิงห์ 1550 นายอติวัฒน์ บุญณโร

แถวที่ 31 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

31-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1551 นางสาวอทิตยา ปิงเมือง 1576 นางสาวอภิษฎา วรรณตา

1552 นางอทิตยา สุทธนะ 1577 นายอภิสิทธิ ์บุญทน

1553 นายอธิป กันเกตุ 1578 นายอภิสิทธิ ์รักษ์วิริยะ

1554 นางสาวอนงค์ ดวงสุดาวรรณ 1579 นางสาวอมรรัตน์  สมบัติ

1555 นางสาวอนงค์นาฏ ปานเจิม 1580 นางสาวอมรรัตน์ จันทา

1556 นางสาวอนงค์นาถ  วงศ์คําจันทร์ 1581 นางสาวอมรรัตน์ ไชยบุตร

1557 นางสาวอนัญญา มากคงแก้ว 1582 นางสาวอมราวดี อธิรัตนชัย

1558 นางอนัญธนา ภูท่อง 1583 นางสาวอรจิรา หลักแก้ว

1559 นางอนันดา ซอจะโปะ 1584 นางสาวอรชพร สุวรรณ

1560 นายอนันทชัย ชํานาญหมอ 1585 นางสาวอรณัฐ ธนาคุณ

1561 นายอนุชิต โกมลศรี 1586 นางอรทัย ปินชัย

1562 ร้อยโทอนุชิต แสงศรี 1587 นางสาวอรทัย แพงคําแหง

1563 นายอนุตร หาวิชิต 1588 นางสาวอรทัย ริยะธง

1564 นายอนุรักษ์ อุดมพัฒน์ 1589 นางสาวอรทัย เสียงใส

1565 นางสาวอนุวรรณ เหลืองอุรา 1590 นางสาวอรนิตย์ รุณแสง

1566 นายอนุวัต โกมัย 1591 นางสาวอรพรรณ สุวรรณา

1567 นางสาวอโนชา หอยศรีจันทร์ 1592 นางสาวอรพิน คุณะดอย

1568 นางสาวอโนทัย จงสีหา 1593 นางสาวอรพินท์ อินนุรักษ์

1569 นายอภิชาติ ลวนคํา 1594 นางสาวอรพิมล ม่วงเล็ก

1570 นางสาวอภิญญา พลเดช 1595 นางสาวอรรจน์ญาณี แมะ

1571 นางสาวอภิญญา ภูศรีฤทธิ์ 1596 นายอรรถพล สุระกําแหง

1572 นางสาวอภิญญา มะสุณี 1597 นายอรรถสิทธิ ์ศรีใจวงศ์

1573 นางสาวอภิวัลย์ มณีทร 1598 นางสาวอรวรรณ ไชยน้อย

1574 นายอภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์ 1599 นางสาวอรวรรณ พรตะคุ

1575 นางสาวอภิษฎา น้ําคํา 1600 นางสาวอรวรรณ พรหมเมือง

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 32 (รายงานตวั KLB 301)

32-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1601 นางสาวอรวรรณ สุนทรา 1626 นางสาวอังสนา แย้มเหมือน

1602 นางสาวอรอุมา สุวรรณวงศ์ 1627 นางสาวอัจฉรา ชัยพันธุ์

1603 นายอรัณพงษ์ วงศ์อินทร์ 1628 นางสาวอัจฉรา บุญวรรณ

1604 นางสาวอริยา ทามัง 1629 นางสาวอัจฉรา แปงป๎น

1605 นางสาวอรุณฉาย โสพันธ์ 1630 นางสาวอัจฉรา โพธิสิ์น

1606 นางสาวอรุณพร เอ่งฉ้วน 1631 นางสาวอัจฉรา ภูมี

1607 นางสาวอรุณลดา อักษร 1632 นางอัจฉรา อุตศรียา

1608 นางสาวอรุณี กําแก้ว 1633 นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ

1609 นางสาวอรุณี ขุนทอง 1634 นางสาวอัจฉรี  เกิดศรี

1610 นางสาวอรุณี วังคะวิง 1635 นางอัฉริยา พรหมบุตร

1611 นางสาวอรุโนทัย อุปมาณ 1636 นางสาวอัชฌาภรณ์ ถิ่นถา

1612 นางสาวอลิตา คงสิน 1637 นางสาวอัญชลี กัณฑะวงษ์

1613 นางอวยพร แสงจันทร์ 1638 นางสาวอัญชลี จันทร์สิงห์

1614 นางสาวอ่อนจันทร์ ไชยโก 1639 นางสาวอัญชลี พรามจร

1615 นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน 1640 นางสาวอัญชลี สุรินทร์ศิริรัฐ

1616 นายออมทรัพย์ รัตนมูลป๎ญญา 1641 นางอัญชิษฐา ฤกษ์บุญศรี

1617 นางสาวอักษร ศรีจันทร์ 1642 นายอัฐนันต์ แก้วขาว

1618 นายอัครเดช คนสมบูรณ์ 1643 นายอัฐพงษ์ เจริญฤทธิ์

1619 นายอัครพล รุ่งเรือง 1644 นางสาวอัมพา ดังดี

1620 นายอัคริศ เลิศทอง 1645 นางสาวอัมพา สุวรรณฤทธิ์

1621 นางสาวอังคณา กสิพันธ์ 1646 นางสาวอาจารี นิพัทธ์โยธิน

1622 นางสาวอังคณา ทีทองแดง 1647 นายอาทิตย์ สารัตน์

1623 นางสาวอังคณา วงศ์ศิริ 1648 นางสาวอาทิตยา ฉิมทับ

1624 นางสาวอังคณา สุขแสวง 1649 นางอาทิยา สิมโน

1625 นางสาวอังคณิตา ชูชาติ 1650 นายอานนท์  บุญกัณฑ์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 33 (รายงานตวั KLB 301)

33-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1651 นางสาวอาภัสรา ขันทอง 1676 นางสาวอุ้มบุญ สิทธิมล

1652 นางสาวอาภัสรา มหาวังสวัสด์ิ 1677 นางสาวอุไรพร แก่นหามูล

1653 นางสาวอาภาณัฏฐ์ เจียรธนากุล 1678 นางอุไรวรรณ สีหาสาร

1654 นางสาวอาภาภรณ์ หนูช่วย 1679 นางสาวอุษา แจ้งจิตร์

1655 นางสาวอารยา พุม่กลัด 1680 นางสาวอุษา ชูศักด์ิ

1656 นางอารยา แสงสีจันทร์ 1681 นางสาวอุษา อินทวงศ์

1657 นางอารีย์ วงค์เมทา 1682 นางอุสราพรรณ กิตนวตระกูล

1658 นางสาวอารีย์ แสนสมบัติ 1683 นายเอกชัย  แก้วเรืองฤทธิ์

1659 นางสาวอารียา บัวลอย 1684 นายเอกชัย ทรัพย์เสถียร

1660 นางสาวอารีรักษ์ ป๎ญญาไชย 1685 นายเอกธร ดําแก้ว

1661 นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง 1686 นายเอกรัฐ มัธยางกูล

1662 นางอําไพ จันทาพูน 1687 นายเอกราช  ศรีทาเวช

1663 นางสาวอําไพร คนชาญ 1688 นายเอกราช สร้อยจิตร

1664 นางอํามรรัตน์ มัดโต๊ะสน 1689 นายเอกวัฒน์  ขุนรองโนต

1665 นายอิฐ มุสิกรักษ์ 1690 นายเอกวิทย์ พฤฒิวรานนท์

1666 นายอิทธิพล น้อยเพชร 1691 นายเอกสิทธิ ์เชตุใจ

1667 นายอิทธิพล บุญช่วย 1692 นายเอกสุรีย์ จันทร์โฉมชูพร

1668 นายอิทธิพล เพ็ชรหาญ 1693 นายเอกอรุณ มงคลสินธุ์

1669 นางสาวอิสริยา มณฑาทอง 1694 นางสาวเอื้อมพร อนันตจันทรา

1670 นายอุกฤษฏ์ มานะดี 1695 นางสาวแอนนา นามวงษา

1671 นางสาวอุทุมพร อุ่นต้ิว 1696 นางสาวไอรินทร์ สิริบรรณสิทธิ์

1672 ว่าทีร้่อยตรีอุเทน เนียมพรมลี 1697 นางสาวนิชนันท์ จินดาสัย

1673 นางสาวอุ่นเรือน ช่วยหลํา 1698 นางสาวพิมใจ ขํากล้ิง

1674 นางอุบล ฉิมลี 1699 นางสาวอรอุมา สงทอง

1675 ร้อยตํารวจเอกหญิงอุบลรัตน์ หมัดระหีม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 34 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต

34-34 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร)์

1 พระมหาภูชิต จันทร์ไพจิตร

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร,์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

           เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่20  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 37 (รายงานตวั KLB 301)

37-37 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 


