
ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

1 นางสาวกชพัณณ์ณิภา ชูสง่า 26 นายกรกช แจงเขตต์การ

2 นางสาวกณิชชา ศรีนาคา 27 นางกรกนก หาญไชยนะ

3 นางสาวกนกกาญจน์ อินถา 28 นายกรกวรรษ ป๎ญญโชติกุล

4 นางสาวกนกกาญจน์ อุปสาร 29 นางสาวกรเกษ หยงสตาร์

5 นางสาวกนกดาริน เส้นเถาว์ 30 นางสาวกรปภา พรรณาทรัพย์

6 นางสาวกนกพร  เอื้อสุนทรสกุล 31 นางสาวกรพินธุ ์ จันทร์ตา

7 นางสาวกนกพร ทองยศ 32 นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์

8 นางสาวกนกวรรณ คําจันทร์ 33 นางกรรณิการ์ ทองนํา

9 นางกนกวรรณ นิโรคะ 34 นางสาวกรรณิการ์ นาคมี

10 นางสาวกนกวรรณ หวานจิต 35 นางกรรนิกา ศรีสุข

11 นางสาวกนกอร บุญมี 36 นางกรวิกา บุญมี

12 นางสาวกนกอร สมอหอม 37 นางสาวกรวิภา โสมาบุตร

13 นางสาวกนิษฐา บุญฤทธิ์ 38 นายกรวุฒิ วิทยดลชัย

14 นางสาวกมลชนก จุ้ยถนอม 39 นางสาวกรุณรัตน์ ถิ่นใต้

15 นางสาวกมลชนก อินทรัตน์ 40 นางกฤชอร ใยดี

16 นางสาวกมลทิพย์ ทองขาว 41 นายกฤตมนูญ ศรีโคตร

17 นางสาวกมลทิพย์ ยันตะคุ 42 นางกฤตวยา ธํารงวิศว

18 นางสาวกมลทิพย์ ศรีหมอกเมฆ 43 นายกฤตวิชญ์ เศรษฐชัย

19 ร้อยตรีหญิงกมลพรรณ ดิษฐพลขันธ์ 44 นางสาวกฤตาภรณ์ เทียมทัด

20 นางสาวกมลพรรณ บุตรดี 45 นางสาวกฤติญดา หยัดน้ํา

21 นางสาวกมลพรรณ ลาศนันท์ 46 นางสาวกฤติญา อาจวิชัย

22 นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว 47 นางกฤติพร ร่วมใจ

23 นางกมลรัตน์ แสนแก้ว 48 นางสาวกฤติยา สุภาวรรณ์

24 นางกมลลักษณ์ สาเหล้ 49 นายกฤษณพงษ์ พระไตรยะ

25 นางสาวกรกช คัมภีรกิจ 50 นางกฤษณา เครือคํา

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 1 (รายงานตวั KLB 201)

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

51 นางกฤษณา ปรากฏ 76 นางกัลปพฤกษ์ ชมภูอินทร์

52 นางกฤษณา ศรีแก้ว 77 นางสาวกัลยกร บุญไสย์

53 นางกฤษณา ศลสกล 78 นางกัลยา ปูองแก้ว

54 นางสาวกฤษณา อินตามูล 79 นางสาวกัลยา พิศดู

55 นายกฤษดา ถวิลรักษ์ 80 นางสาวกัลยา อักษร

56 นายกฤษดา ผิวอ่อน 81 นางกัลยาณี ใจห้าว

57 นายกฤษติพงษ์ ดําแก้ว 82 นางสาวกัลยานี จําปี

58 นายกล้านรงค์ฤทธิ ์พรมนิ่ม 83 นางสาวกัลยาภัสร์ บุหงา

59 นางกล่ินแก้ว จันทร์บุญ 84 นางกาญจนา บุญเลิศ

60 นางสาวกสมา สุตะวงค์ 85 นางสาวกาญจนา บุนนาค

61 นายกอร์ปเกียรติ เขวาลําธาร 86 นางสาวกาญจนา พรมลักษณ์

62 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สมานมิตร 87 นางสาวกาญจนา พึง่เพียร

63 นางกัญจนา กิจพิพิธ 88 นางสาวกาญจนา ภุมรินทร์

64 นางสาวกัญชริกา ป๎ญญาศรี 89 นางสาวกาญจนา วงค์ใหญ่

65 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ เจือจันทร์ 90 นางสาวกาญจนา หนูแก้ว

66 นางสาวกัญญา พร้อมกลาง 91 นางสาวกาญจนาพร สินทอง

67 นางสาวกัญญา วงค์รักษา 92 นางสาวกาญจนี คงสวัสด์ิ

68 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วขุนจบ 93 นางสาวกาญนภา ทุมมาสุด

69 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง 94 นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น

70 นางกัญญารักษ์ พัฒนกุลเดช 95 นางสาวกานต์พิชชา ภูกระษร

71 นางสาวกัญธิณี สายคําภา 96 นางสาวกิ๊ก เกษมสุขวงศ์

72 นางสาวกัณฐิกา ฟ๎น้เอ้ย 97 ว่าทีร้่อยตรีกิ้ง ผาก่าํ

73 นางสาวกันจณา สุขสงวน 98 นางกิ่งกาญจน์ พลเยี่ยม

74 นายกันตภณ โปวังสา 99 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม

75 นางสาวกัลญา ชนะสุข 100 นางกิตติกุล ปาลานุสรณ์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)
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2-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

101 นายกิตติพงศ์ ไทยวัฒน์ 126 นางสาวเกศกาญจน์ ปรีชาชาญ

102 นางสาวกิตติพร อุทัยมา 127 นางสาวเกศินี วรรณงาม

103 นางสาวกิตติมา กิจผดุง 128 นางเกษมศรี ตัณฑพาทย์

104 นางกิตติมา ภูวราพันธ์ 129 นายเกษมศานต์ กาวิชัย

105 นางกิตติมา สุขมา 130 นางเกษร มิ่งกล่ิน

106 นางกิตติยา ชิดเชื้อ 131 นางสาวเกษราภรณ์ ถูกธรรม

107 นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ 132 นางสาวเกษสุดา สุป๎ญญา

108 นายกิติกรณ์ จันพูล 133 นางสาวเก้ากัญญา โคตะนนท์

109 นายกิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 134 นายเกียรติเฟือ่งฟูสกุล ราชประโคน

110 นายกิติพงษ์ วงษ์อินตา 135 นายเกียรติศักด์ิ บุญพิมพ์

111 นายกิติภัฎ บุญหวาน 136 นายโกวิทย์ ศรีพยอม

112 นางสาวกิติยา ผิวจันทร์ 137 นายไกรทอง วงษา

113 นายกิติศักด์ิ บุญจูง 138 นายไกรพล วอนอก

114 นางสาวกิรณา เกตุศิริ 139 นายไกรลาศ จิบจันทร์

115 นายกีรติ ล้ีอุดม 140 นายไกรสร หม้อแหละ

116 นางสาวกีรติญา รัชตธนกุล 141 นางสาวขจิตธน ชัยภักดี

117 นางสาวกีระนาถ อาจวงค์ 142 นางสาวขนิษฐา วรพันธ์

118 นางกุลจิรา ด้วงเกื้อ 143 นางขนิษฐา วิรุณพันธ์

119 นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี 144 นางสาวขนิษศรา สุทธิคง

120 นางสาวกุลฤดี อุตสาหะ 145 นางสาวขวัญกมล เทียมทอง

121 นางสาวกุศล ทองคง 146 นางสาวขวัญแก้ว หญ้าปล้อง

122 นางสาวกุสุมา โซ๊ะพิทักษ์ 147 นางขวัญใจ คุณแก้ว

123 นางสาวกุหลาบ พลับพลา 148 นางขวัญใจ เครือบุตรดี

124 นางสาวกูรอตียะห์ กูเด็ง 149 นางขวัญชนก บุญณมี

125 นายเกริกศักด์ิ ศรีตัดสูง 150 นางสาวขวัญชนก พลเดช

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 3 (รายงานตวั KLB 201)
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151 นายขวัญชัย พันธ์ทอง 176 นางจงรักษ์ อริยะกอง

152 นางขวัญตา บุญโพธิท์อง 177 นายจดุรงค์ จิโน

153 นางสาวขวัญตา อุไรพันธ์ 178 นางสาวจตุพร ทันจิตร์

154 นางขวัญนาค  แสงประชุม 179 นางจตุพร อาจธะขันธ์

155 นางสาวขวัญเมือง จันทะมาตย์ 180 นางจรรญาวัลย์ บุญบรรลุ

156 นางสาวขวัญฤทัย สมุทบาล 181 นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม

157 นางสาวขวัญวิภา ภูแ่ส 182 นางสาวจรรยาพร โชติกลาง

158 นายเขตร ประภาสโนบล 183 นายจรัญชัย พลเยี่ยม

159 นายคชานนท์ ธนะสกุล 184 นางจริญญา ฑียาพงศ์

160 นายคณิตนนท์ ปึกขาว 185 นางสาวจริยา บุตศรี

161 นายคธาวุธ เทีย่งมิตร 186 นางจริยา ศุภพันธุม์ณี

162 นางคนึงนิจ ใจชื่น 187 นายจรูญ  ทองแท่ง

163 นางคนึงนิจ ศักด์ิมาศ 188 นายจรูญ รักบุตร

164 นางคนึงนิจ สุดวิลัย 189 นายจรูญ โสภี

165 นายคมสัน รักน้ําเทีย่ง 190 นายจักรกริช แกล้วกล้า

166 นางสาวคอลีเยาะ แวนาแว 191 นายจักรกฤษณ์ นิยม

167 นายคัมภีร์ อิสร่ัน 192 นายจักรกฤษณ์ อนันบุตร

168 นางสาวคําทิพย์ ทาวรรณ์ 193 นายจักรพันธ์ นิเรืองรัมย์

169 นายคุณเดช ชูกิจวิมล 194 นายจักรพันธุ ์จันทร์ประสิทธิ์

170 นางสาวคุณัชญา ทิพยานุรักษ์สกุล 195 สิบเอกจักรพันธุ ์วรรณจรรยา

171 นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ 196 นางสาวจันจิรา ขามะวัน

172 นางสาวไครียะ  บิลังโหลด 197 นางจันจิรา ทองกะไลย

173 นางสาวฆนรส ร่อนทอง 198 นางสาวจันจิรา สีลับสี

174 นายจงเจริญ ทองอินทร์ 199 นางสาวจันทร์จิรา ชัยแก้ว

175 นางจงดี จั่นคํา 200 นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)
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201 นางสาวจันทร์ทิพย์ โดดทอง 226 นางสาวจิตตานันท์ นําปุดฺ

202 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชมฤทธิ์ 227 นางจิตติมา ใจกล้า

203 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยวุฒิ 228 นางสาวจิตมณี ฤชวีวิญํู

204 นางสาวจันทรเพ็ญ ทรัพย์เจริญ 229 นายจิตรกร มณีจันทร์

205 นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเกษม 230 นางจิตรดา วันยาว

206 นางจันทร์ศรี วิญํูรัตน์ 231 นางสาวจิตรลดา จุลฬา

207 นางสาวจันทร์สาย ถือกล้า 232 นางสาวจิตรลดา ดวงใจ

208 นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวน 233 นางจิตรวรรณ อู่นาท

209 นางจันทรา ภิญญาเกษมโชค 234 นางสาวจิตราพร สามารถ

210 นางจันทิมา อินทร์ตา 235 นายจิตวิสุทธิ ์สุขอยู่

211 นางสาวจันทิมา อุปละ 236 นางจินดา จันทร์อุบล

212 นางสาวจันทิรา สุริยมาตร 237 นางสาวจินดา โตใหญ่

213 นายจามิกร มะแก้ว 238 นางสาวจินดาพร เลิศเวียง

214 นางสาวจารินี มนตรี 239 นางสาวจินดามัย สีมาวงษ์

215 นางจารินี สาทรพันธ์ 240 นางสาวจินตนา จันทร์ทอง

216 นางสาวจารุจุณ พัชรพุฒิธาดา 241 นางสาวจินตนา ทองสิงห์

217 นางจารุณี ตัณฑ์พูนเกียรติ 242 นางจินตนา แทนไธสง

218 นางสาวจารุณี สงวนทรัพย์ 243 นางสาวจินตหรา หนองบัว

219 นางสาวจารุวรรณ ทองศักด์ิ 244 นางสาวจินตะนา มาลีหวล

220 นางสาวจารุวรรณ มุมมาลา 245 นางสาวจิรพรรณ มิกขุนทด

221 นางสาวจารุวรรณ อภัยนอก 246 นางสาวจิรภัทร์ คงวัฒนา

222 นางจํานงค์ แก้วดอนรี 247 นางจิรภา วงศ์แก้ว

223 นางสาวจําเนียร ติดต่อ 248 นางสาวจิรวรรณ นราสิทธางกูร

224 นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ 249 นายจิรวัฒน์ ประไวย์

225 นางสาวจิตตพิมพ์ ใจเย็น 250 นางจิระพรรณ พงไธสงค์

รายชือ่มหาบัณฑิต
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251 นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ 276 นางสาวจีรพรรณ ชํานาญทาง

252 นายจิระศักด์ิ แจทอง 277 นางสาวจีรภา บัวดํา

253 นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท์ 278 นายจีรศักด์ิ กระมล

254 นางสาวจิรานันท์ คําเสียง 279 นางสาวจีระนันท์ พงศ์สุพรรณ์

255 นางสาวจิราพร แซ่ต้ัง 280 นางสาวจีราภรณ์  อินโต

256 นางสาวจิราพร พร้อมสันเทียะ 281 นางสาวจีราภา พลีน้อย

257 นางสาวจิราพร พุม่เรือง 282 นางสาวจีราภา สินป๎กษา

258 นางจิราพร มีศรี 283 นางสาวจุฑาทิพย์ ตันผาง

259 นางสาวจิราพร รัตนพันธ์ 284 นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณบวร

260 นางสาวจิราพร รัตนเลิศนาวี 285 นางสาวจุฑามณี ศุภพันธ์

261 นางจิราพร สุขประเสริฐ 286 นางสาวจุฑามาศ การเกตกลาง

262 นางสาวจิราภรณ์ คงเมือง 287 นางสาวจุฑามาศ แก้วกิ่ง

263 นางจิราภรณ์ จันทะบัวลา 288 นางสาวจุฑามาศ ชาญชัยนันทวงศ์

264 นางสาวจิราภรณ์ นาคช่วย 289 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์

265 นางจิราภรณ์ บุญมี 290 นางสาวจุฑามาศ สมสีไสย

266 นางสาวจิราภรณ์ เวียงสมุทร 291 นางสาวจุฑามาศ อัศวจุฑารัตน์

267 นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์ 292 นางสาวจุฑารัตน์ กันทะสอน

268 นางสาวจิราภรณ์ อินทรสา 293 นางจุฑารัตน์ จิตมนัส

269 นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์ 294 นางสาวจุฑารัตน์ ชัยยา

270 นางสาวจิราวดี โคตรภูมี 295 นางจุฑารัตน์ เล็กมาก

271 นางสาวจิราวรรณ ขวัญคุ้ม 296 นางสาวจุฑารัตน์ วันทอง

272 นางสาวจิราวรรณ อายุคง 297 นางสาวจุติมา ฉลองกุล

273 นางสาวจิราวัลย์ นามฮูง 298 นางสาวจุรีวรรณ จันทีนอก

274 นางสาวจิอาภา ทิพเหลือง 299 นางสาวจุไรพร ธนะวงค์

275 นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์ 300 นางสาวจุไรรัตน์  อ่างทอง

รายชือ่มหาบัณฑิต
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301 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ทองอ่อน 326 นางสาวไฉไล ยาสกุล

302 นางจุไรรัตน์ เจริญสุข 327 นางสาวชฌนบ ยศพลสกร

303 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร 328 นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิม

304 นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ศรี 329 นางสาวชญานี สาระวิถี

305 นางจุฬากาญจน์ มาลีหวล 330 นางสาวชญาพร หาญศรี

306 นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้ 331 นางสาวชฎาทิพย์  แดงงาม

307 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดําริห์สระน้อย 332 นางสาวชนัญชิดา ปิงยอง

308 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิตยวงษ์ 333 นางสาวชนัญธิดา ใจสมุทร

309 นางสาวเจนจิรา ป๎ญญาดี 334 นางสาวชนัดดา มาซา

310 นางสาวเจนจิรา แปฺะเส็ง 335 นางสาวชนัทนันท์ ปึกขาว

311 นางสาวเจริญศรี ศุภภะ 336 นายชนาธิป สวนจันทร์

312 นายเจษฎา จิตจักร 337 นางชนิกานต์ จันฝาก

313 นายเจิมศักด์ิ ศรีแสน 338 นางสาวชนิกานต์ ยงค์สุรี

314 นางสาวแจ่มจันทร์ ใส่นวล 339 นางสาวชนิกานต์ ยิ้มย่อง

315 นายฉกรรจ์ เสนา 340 นางสาวชนิดา ยศพล

316 นางฉลวย คําปูอม 341 นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม

317 นางสาวฉวีวรรณ ชูช่วย 342 นางสาวชมธิษา ภัทรกุลธนิน

318 นางฉวีวรรณ ภูผา 343 นายชยณัฐ แก้วแกมทอง

319 นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ 344 ว่าทีร้่อยตรีชรินทร์ สุนาอาจ

320 นายฉัตรพัฒน์ อุป๎น 345 นางสาวชลทิพย์ ไฝกิ่ง

321 นางสาวฉัตราภรณ์ นาเมืองรักษ์ 346 นางสาวชลธิชา รอดไพ

322 นางฉันทนา อาพัดนอก 347 นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน

323 นางสาวฉายสุรี ธิคํา 348 นางสาวชลธิดา สุขันธ์

324 นางสาวเฉลิมพร บุญชื่น 349 นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ

325 นายเฉลิมศักด์ิ ศรีลุวัตร 350 นางสาวชลลดา วงษ์น้อย
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351 นางสาวชลันฎา อ่อนประชู 376 นางสาวชาริณี เชียงตา

352 นายชวกิจ นินทะสิงห์ 377 นายชิรพล เวียงสมุทร

353 นางสาวชวัลณัฐ เจริญรูป 378 นางสาวชุติกาญจน์ ยะรังวงษ์

354 นางสาวชวัลรัตน์ ฤทธิเดช 379 นางสาวชุติกาญจน์ ยัคลา

355 นายชวาล อ่อนแสง 380 นางสาวชุติปภา นันตะวงค์

356 นางสาวช่อทิพย์ สุดใจวิเศษ 381 นางชุติมณฑน์ อภัยรุณ

357 นางสาวช่อลัดดา กล่ินประทุม 382 นางสาวชุติมา จั่นกลาง

358 นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย 383 นางสาวชุติมา ภูมี

359 นายชัชวาล ชูเกตุ 384 นางสาวชุติมา อักษรชื่น

360 นายชัชวาลย์ เพชร์โรจน์ 385 นางชุลิตา ศรีระวงษ์

361 นายชัญโญ ใครบุตร 386 นายเชาวลิต สีชัยลา

362 นางชัญศา ทองฉัตร 387 นายเชิดศักด์ิ ต้ันภูมี

363 นายชัยกร ฉัตร์เทีย่ง 388 นายโชติ ภูคํา

364 นายชัยณรงค์ ศิริรัตน์ 389 นางสาวซัลวา เต็งหิรัญ

365 นายชัยธนา ประสงค์ทรัพย์ 390 นางเซ็นต์ คํามา

366 นายชัยยศ โคปาละสุต 391 นางสาวโฌฏิกา สุขศรีโรจน์

367 นายชัยยศ ยินดี 392 นายญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร

368 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ 393 นางญาณิศา ฉายสําเภา

369 นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ 394 นางสาวญาณิศา ทองพูน

370 นายชัยฤทธิ ์กาลทิสา 395 นางสาวฎาภร สวัสด์ิจุ้ย

371 นายชัยวุฒิ ยอดสง่า 396 นายฐปนวัฒน์  เอกศิริ

372 นายชาคริต นุนาบี 397 นางสาวฐานิต แจ้งดี

373 นายชาญ วังยายฉิม 398 นายฐิตพัฒน์ กนกศักด์ิโสภณ

374 นายชาญณรงค์ รุ่งแสง 399 นางฐิตาพร ภักดีใหม่

375 นายชาติชาย  ล้อมวงษ์ 400 นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
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401 นางสาวฐิติกานต์กมล จีระดิษฐ์ 426 นางณัฏฐ์ชนินท์ แบลนตัน

402 นางสาวฐิติพร บุญสุวรรณ 427 นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คํามา

403 นายฐิติพล ระม้อม 428 นางสาวณัฏฐ์นรี สัตย์ธรรม

404 นางสาวฐิติพันธุ ์จันทร์แก้ว 429 นางณัฏฐนันท์ สินธุพงษ์

405 นางสาวฐิติภัทร ทองมา 430 นางสาวณัฏฐพร คําแหง

406 นางสาวฐิติมา ก่องาน 431 นางณัฏฐ์วรินทร์ ซุยพันธ์

407 นางสาวฐิติมา วรรณเพ็ชร์ 432 นายณัฏฐศรัณย์ อรัญมิตร

408 นายฑศพล พรมรังษี 433 นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก

409 นายฑิฆมัพร พรรณรังษี 434 นางสาวณัฐกานต์ จักรวัติ

410 นางสาวณกมล ชมภูเมืองชื่น 435 นางสาวณัฐกานต์ หมัดมุด

411 นางสาวณชนนท์ โคตุเคน 436 นางสาวณัฐชยา ฐานะราช

412 นางสาวณฐมน แสงนาค 437 นางณัฐชยา ศรีโยธา

413 นายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ 438 นางณัฐญา สุขรัตน์

414 นายณรงค์ ปูองป๎ด 439 นายณัฐฐพจ บุญเยี่ยม

415 นายณรงค์ รุ่งเรือง 440 นางสาวณัฐฐิฌา ยิ้มสบาย

416 นายณรงฤทธิ ์มณีสุวรรณ 441 นางสาวณัฐฐินันท์ เก้าสกุล

417 นางสาวณศพร เรียมทอง 442 นางสาวณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ

418 นางณัชชา เดชแก้ว 443 นางสาวณัฐณี ศิริลัทพร

419 นางสาวณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย 444 นางสาวณัฐนรินทร์ คําเพิม่

420 นางสาวณัชชา สินศิริ 445 นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง

421 นางสาวณัฎฐณิชา คล่องจริง 446 นายณัฐพล มีทาทอง

422 นางสาวณัฎฐา ถมป๎ทม์ 447 นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญ

423 นางสาวณัฏฐ์กฤตา ราชมนตรี 448 นางสาวณัฐภา แก้วกําเหนิด

424 นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์เพชร 449 นางสาวณัฐยา เอี๋ยวสกุล

425 นายณัฏฐกิตต์ิ สีนวลเขียว 450 นางณัฐรดี สวัสด์ิสิงห์
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

451 นางสาวณัฐริกา คงไมตรี 476 นางดวงดาว สงขาว

452 นายณัฐวรรธน์ เลิศภักดีวัฒนกุล 477 นางดวงเด่น สารทนงค์

453 นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์ 478 นางสาวดวงพร เฉียบแหลมดี

454 นางสาวณัฐวิภา แสงหา 479 นางสาวดวงพร ม่วงแก้ว

455 นายณัฐวุฒิ น้อยใย 480 นางสาวดวงฤดี วงศ์สวัสด์ิ

456 นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ 481 นางดวงฤดี อุปนันท์

457 นายณัฐวุฒิ อินเคน 482 นางสาวดวงฤทัย หมั่นคํานวน

458 นายณัฐสิทธิ ์ดวงแก้ว 483 นางสาวดวงสุดา เหล็งนุ้ย

459 นางสาวณัทสุชญา ขวัญเผือก 484 นายดอน บุราณเดช

460 นางสาวณิชชา บุญป๎ญญาวัฒน์ 485 นางดากานดา แสงพายัพ

461 นางณิชมาศ เพลินจิต 486 นางสาวดารณี ศรีบัว

462 นางสาวณิชวรรณ การัก 487 นางดารารัตน์ วงศ์เลิศ

463 นางสาวณิชากร เรืองโต 488 นางสาวดาราวดี บุตรจันทร์

464 นางณิชากานต์ บุญหล้า 489 นางสาวดาราวรรณ ศรีสาพันธ์

465 นางสาวณิชาภัทร ชัยโย 490 นางสาวดาริณี ตระกูลทอง

466 นางสาวณุตตรา ทองสา 491 นางสาวดารุณี รักซ้อน

467 นายดนัยพร มุขรักษ์ 492 นางดารุณี อิสหาก

468 นางสาวดรุณี เผ่าทอง 493 นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร์

469 นางสาวดลพร รุจาคม 494 นางสาวดุจเดือน พวงไธสง

470 นางสาวดวงกมล น้อยเอียด 495 นางสาวดุลยา ทัง่โต

471 นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์ 496 นางดุษฎี วงศ์สวัสด์ิ

472 นางดวงจันทร์ เฟเดอร์ชปีล 497 นายดุสิต สายปินตา

473 นางสาวดวงใจ จันทร์มี 498 นางสาวเดือนฉาย ผ่องใส

474 นางสาวดวงใจ อนันต์สลุง 499 นางสาวเดือนนภา เจริญจิตร

475 นางสาวดวงดาว เพ็งเภา 500 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่าํ

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

501 นางเดือนเพ็ญ ทองบุญชู 526 นางสาวทับทิม เหล่าเสนา

502 นางสาวเดือนเพ็ญ สนสุรัตน์ 527 นางทัศติญา แก่นแก้ว

503 นายแดนชัย เปาจีน 528 นางสาวทัศน์ดาว สําริดเปีย่ม

504 นายตนุภัทร รังมาตย์ 529 นายทัศนวิทย์ ใจทน

505 นางสาวตรีเพชร ศิริประสพ 530 นางสาวทัศนีพร กระจ่างจิตร

506 นางสาวตันติมา ทองมี 531 นางสาวทัศนีย์ โกมลไพศาล

507 นางสาวเตือนจิต โยธี 532 นางสาวทัศนีย์ จันทวิมล

508 นายถวิล จุลทัศน์ 533 นางสาวทัศนีย์ ประตูใหญ่

509 นายถาวร มุ่งหมายผล 534 นางสาวทัศนีย์ พุม่พวง

510 นางทวารัตน์ สุขสม 535 นางสาวทัศนีย์ ระวังของ

511 นายทวิช บุญโฮม 536 ว่าทีร้่อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ

512 นางสาวทวินันท์ ใสขาว 537 นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย

513 นายทวี เต่าคํา 538 นางสาวทิตยฎา จันทวงศ์

514 นายทศพร พึง่เสือ 539 นางสาวทิตยา บุญยงค์

515 นายทศพล ทาวรรณะ 540 นายทินกร สุขป๎น

516 นายทศพล ศรีสม 541 นายทินกร อุดมใจรักษ์

517 นายทองคูณ นามสว่าง 542 นางทิพนภา กันยายน

518 นางสาวทองพูน อารีเอื้อ 543 นางสาวทิพย์วรรณ จับใจ

519 นางทองเพียร หงษ์สีลา 544 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์

520 นางสาวทัชชกร มอญภาษา 545 นางทิพวรรณ คชวิญ

521 นายทัฐชวิน เลขพันธ์ 546 นางทิพวรรณ ฉลองชน

522 นางทัณฑิมา ไตรสุวรรณ 547 นางสาวทิพวัลย์ ไลยรัตน์

523 นางสาวทัตติยา ไปุทาฟอง 548 นายเทพพิทักษ์ อ่าํบุญ

524 นายทันรบ สุทธิสัตย์รัฐเสรี 549 นางเทวลักษณ์ จิตจักร

525 นางทับทิม ถาทิพย์ 550 นายเทวินทร์ พุม่หมี

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

551 ว่าทีร้่อยตรีธณายุทธ อธิยะ 576 นายธวัชชัย เทีย่งดี

552 นายธนกฤต อยู่จัตุรัส 577 นายธวัชชัย สมศิริ

553 นายธนโชติ พราวจันทึก 578 นางธัชกร ธรรมมะ

554 นายธนณัฐ์ สุรวงค์ 579 นางธัญกร กิตติจริยา

555 นายธนทัศน์ ธรรมอักษร 580 นางสาวธัญชนก ดอกพรม

556 นายธนบัตร โกลิมาศ 581 นางสาวธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชร

557 นายธนบูลย์ ธิดา 582 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิริเสรี

558 นางธนพรรณ หมื่นระย้า 583 นางธัญญาภรณ์ ไชยศิลา

559 นางสาวธนภรณ์  หมวดศรี 584 นางธัญญารัตน์ ดีพลงาม

560 นางสาวธนภรณ์ แซ่ล้ิม 585 นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์

561 นายธนวัฏ สิงห์แป 586 นางสาวธัญลักษณ์ เวฬุวรรณวรกุล

562 นางสาวธนสร พิมพ์ตะคลอง 587 นางสาวธัญวลัย ขาวฤกษ์

563 นายธนากร ชื่นนิรันดร์ 588 นางสาวธันพร เพิม่น้ําทิพย์

564 นายธนาคาร สงเมือง 589 นางธันษา ชื่นชมกล่ิน

565 นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์ 590 นายธานี เพิกเฉย

566 นางสาวธนาภรณ์ ปะเพระตา 591 นางสาวธาวิณี แดงวิชัย

567 นางธนาภรณ์ มะโน 592 นายธาวิต ณ นคร

568 นางสาวธนาภา หาญชนะ 593 นางสาวธิดา ทองเจริญ

569 นายธนาวิวัฒน์ จิตโสภากุล 594 นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์

570 นายธนุตปราชญ์ กุลด้วง 595 นางธิดารัตน์ พร้อมพร่ัง

571 นายธราธร ชูศรี 596 นางสาวธิดารัตน์ มหาชัยชนะกุล

572 นายธราพงษ์ ถวิลการ 597 นางสาวธิดารัตน์ รสฉ่ํา

573 นายธวัชชัย กุลวงษ์ 598 นางสาวธิติวรรณ นันต้ือ

574 นายธวัชชัย กุศลสุข 599 นายธีรกฤษฎิ ์จันทร์บุญ

575 นายธวัชชัย ณ นคร 600 นางธีรชญาดา ทองล้วน
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

601 นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์ 626 นางสาวนนท์ชนก จินดารักษ์

602 นายธีรพงศ์ พงสกุล 627 นางสาวนนทวรรณ ลาทอง

603 นายธีรพงษ์ จินตาแก้ว 628 นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร

604 นายธีรพล กะถาไชย 629 นางสาวนพเก้า พลอยโพธิ์

605 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ 630 นายนพดล ชัยหมก

606 นายธีรยุทธ อาจไพรินทร์ 631 นายนพดล ลือนาม

607 นายธีรวัฒน์ กุศล 632 นายนพปฎล แสนเรือง

608 นายธีรวัตร สุศิวงค์ 633 นางสาวนพมาศ อาจวิชัย

609 นายธีรวิทย์ ถาวรคุณ 634 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย

610 นายธีรศักด์ิ ผิวอ่อน 635 นางนภวรรณ ละเลิง

611 นายธีระวัฒน์ วิละปิง 636 นายนภัทร เสณีแสนเสนา

612 นายธีระวัฒน์ สมยิ่ง 637 นางสาวนภัสพร ลาทอง

613 นางธีรารัตน์ สิงห์จานุสงค์ 638 นางสาวนภาพร ศรีวิชัย

614 นางสาวนกชนาฏ แก้วชื่น 639 ว่าทีร้่อยตรีหญิงนภาพร ศรีวิเชียร

615 นายนคร เวฬุวนารักษ์ 640 นางสาวนภาพร อ่าํรอด

616 นางสาวนงคราญ คําลัยวงษ์ 641 นางสาวนภาพรรณ นุชพงษ์

617 นางสาวนงณภัส ตุ่นคํา 642 นางสาวนภาภรณ์ รักษามาตย์

618 นางนงนภา จรัสธิอวน 643 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู

619 นางสาวนงนุช พลศรี 644 นายนรากรณ์ บุญหลง

620 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ 645 นายนรากรณ์ พุทธวงศ์

621 นางนงลักษณ์ ดําหาแก้ว 646 นายนรินทร์ มิถุนดี

622 นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว 647 นางสาวนริศรา พงศ์จิตประเสริฐ

623 นางสาวนงลักษณ์ นงนุช 648 นางสาวนริศรา วงเวียน

624 นายนธกฤต น้ําใจดี 649 นางสาวนริศรา ศรีสวัสด์ิ

625 นายนนทกร สีลานุช 650 นางนริศรา แสงสวัสด์ิ
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651 นางนริษา กลมกล่อม 676 นางสาวนันทญา  ปาลวัฒน์

652 นางสาวนริสรา ป๎ญจ่าแก้ว 677 นางสาวนันท์นภัส สดไธสง

653 นายนเรศ ป๎จจัยยัง 678 นางสาวนันท์นภัส สวัสด์ินคร

654 นางสาวนฤมล ใจดี 679 นางสาวนันท์นภัส แสนโภชน์

655 นางสาวนฤมล พ่อเพียโคตร 680 นางสาวนันทนัท เทศทอง

656 นางสาวนฤมล มาตย์แท่น 681 นางสาวนันทพร สังอรดี

657 นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 682 นางสาวนันทวดี ขํามี

658 นางสาวนฤมล สถานอุ่น 683 นายนันทวัฒน์ พุม่พวง

659 นางสาวนลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์ 684 นางสาวนันทวัน แสงคํา

660 นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่ 685 นางนันทิชา หมู่โยธา

661 นางสาวนวพร วรวัฒน์ 686 นางนันธนา อินทรุกขา

662 นางสาวนวพรรษ จันทะบุตร 687 นางสาวนัยนา  กิ่งคํา

663 นางสาวนวพรรษ พวงไธสง 688 นางสาวนัยนา อินทร์ทอง

664 นางนวรัตน์ ครองสําราญ 689 นางสาวนาฎตยา กันทอง

665 นางนวรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา 690 นางสาวนาฏนฎา พาหละ

666 นางนวลจันทร์ สุวรรณกูฏ 691 นางสาวนาฏอนงค์ เกตุพันธ์

667 นางนวลฉวี วีราพันธ์ 692 นางสาวนาตยา กาวีแห

668 นางสาวนวลพรรณ วัฒนเสรีชัยสกุล 693 นางนาถกานต์ หฤทัยถาวร

669 นางนวลอนงค์ ปลอดโปร่ง 694 นางสาวนาถยา อุปศรี

670 นายนววิช จันเต็ม 695 นางสาวนาถอนงค์ ประวันเต

671 นางสาวนัชชวนัน แสงชาติ 696 นางสาวนาที แย้มขยาย

672 นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา 697 นางน้ําผ้ึง พิศิลป์

673 นายนัฐวุฒิ ไชยป๎ญโญ 698 นางสาวน้ําฝน จันทิชัย

674 นางนัดดา เหล่าสกุล 699 นางสาวน้ําฝน ลาคํา

675 นางสาวนัทกมล พวงเกาะ 700 นางนิชธาวัลย์ จันทร์พุม่

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

701 นางสาวนิชาภา เชื้อขํา 726 นางสาวนิษฐา โสน้ําเทีย่ง

702 นางสาวนิตย์รดี จันทนาม 727 นางสาวนิสรีน มะกูดี

703 นางนิตยา  ขันทะวงษ์ 728 นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ

704 นางสาวนิตยา สวัสดี 729 นางสาวนุชจรี มาป๎สสา

705 นางนิตยา สหายฟูา 730 นางสาวนุชจรี เรืองรัมย์

706 นางสาวนิตยา สิงห์สวัสด์ิ 731 นางนุชจรีย์ อรรจนวรรจน์

707 นางนิตยา แสงดอกไม้ 732 นางนุชนันท์ ป๎นต๊ะ

708 นางสาวนิตรา เสาร์วงศ์ 733 นางสาวนุชนาฎ เพชรทองเรือง

709 นางสาวนิติกา พิทักษ์ปกรณ์ 734 นางสาวนุชนาถ ชินบดี

710 นายนิตินันต์ โพธิจ์ิต 735 นางสาวนุชรี ศรีผักผ่อง

711 นางนิพาภรณ์ ไชยศร 736 นายนุพล ตะเนา

712 นางนิฟ๎ตฮียะห์ คงยศ 737 นางสาวนุสรา งามขํา

713 นางสาวนิภา ศุภนาม 738 นางสาวนูรีซัน บิลยีหลี

714 นางสาวนิภาพร จุลอักษร 739 นางเนตรนภา พาลาด

715 นางนิภาพร ไพโรจน์ 740 นางเนตรนภา ศรีสร้างคอม

716 นางสาวนิภาพร สายวงศ์ 741 นางสาวเนตรนภา ศิริเขตร์

717 นายนิมิตต์ สุติยะวัน 742 นายเนวิน เศวตกิตติกุล

718 นางนิยากร เพ็งเนียม 743 นายบพิตร อิสระ

719 นางสาวนิรชรา นิลนนท์ 744 นายบรรหยัด ประหา

720 นางสาวนิลวรรณา รัตตัญํู 745 นางสาวบังอร พรโพธิง์าม

721 นางสาวนิลุบล วาปี 746 นางบังอร ลาหา

722 นางนิศากร เลิศสุดยอด 747 นางสาวบังอร สาระวรรณ

723 นางสาวนิศาชล แก้วกันทะ 748 นายบัญชา ตาดี

724 นางนิศานาถ แย้มวงค์ 749 นายบัญชา ฤทธิม์ังกร

725 นางนิศารัตน์ จิตสงค์ 750 นายบัณฑิต  เจริญใจ

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

751 นางสาวบัณฑิตา คงสกุล 776 นางสาวเบญจมาศ พิมสาร

752 นายบัณรัตน์ บุญหนุน 777 นางสาวเบญจวรรณ ป๎น้ทอง

753 นางสาวบัวคํา คงสะโต 778 นางสาวเบญจวรรณ ปานันต๊ะ

754 นายบุญคุ่ม กงมหา 779 นางสาวเบญจา สดคมขํา

755 นายบุญเจิด สําแดงเดช 780 นางเบญจารัตน์ วังมะนาว

756 นางสาวบุญญ์ตรีรัตน์ บัวเผือก 781 นางสาวเบญญาดา มลิวัลย์

757 นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธ 782 นายปกรณ์ เมืองโคตร

758 นางสาวบุญญิดา ขันบุรี 783 นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์

759 นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ 784 นายปฏิญญา ผากา

760 นางสาวบุญเรือง อังกระโทก 785 นายปฐมกร มาลิษา

761 นายบุญลือ เนียมเกิด 786 นางสาวปฐมา อิ่มสมัย

762 นางสาวบุญสิริ เพชรกระโทก 787 นางปณิดา พิบูลย์

763 นายบุญเสริม ปะสุกัง 788 นายปณิธาน  ภูษาทอง

764 นางบุณยานุช นรถี 789 นายปถม แก้วสิน

765 นางสาวบุณยาพร ทับบํารุง 790 นางสาวปนัดดา จําปาทอง

766 นางสาวบุปผา สนิทนอก 791 นางสาวปนัดดา สังฆะมณี

767 นางบุษกร ชาพิภักด์ิ 792 นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล

768 นางสาวบุษบา เพชรมณี 793 นางสาวปภาวดี หมื่นเต

769 นางสาวบุษบา แสนศรี 794 นางสาวปภิณวิช ลีลาวราห์วัฒน์

770 นางสาวบุษรา อาบวารี 795 นางสาวปรมาภรณ์ บริบูรณ์

771 นางเบญจ์จิชา วงศ์สุวัฒน์ 796 นางสาวประกายดาว กล่ินเกิด

772 นางสาวเบญจพร ปิน่ประดับ 797 นางสาวประกายเพชร บุญเกิด

773 ว่าทีร้่อยตรีหญิงเบญจมาพร โจมกัน 798 นายประจวบ รักษาชนม์

774 นางสาวเบญจมาภรณ์ เรือนต๊ิบ 799 นายประจักษ์ ฝ๎กบัว

775 นางสาวเบญจมาศ ใจกล้า 800 นางประณิตา แคว้นคอนฉิม
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

801 นายประทาเทพ ทัพเนตร 826 นางสาวปราณี ปถม

802 นายประพสสรรค์ ไชยเอียด 827 นางสาวปราณี หองทองคาน

803 นางสาวประภัสสร กลัดเงิน 828 นางสาวปรารถนา ศาลางาม

804 นางสาวประภัสสร ใจคิด 829 นางสาวปราริชาติ เข็มราช

805 นางสาวประภัสสร ทุง่คาใน 830 นางปริฉัตร ไชยอุบล

806 นางประภัสสร สุดจิตรจูล 831 นายปริญญ์ ยิ่งหาญ

807 นางประภา ธุรานุช 832 นางปริณดา มหาเกตุ

808 นางสาวประภาพรรณ เมฆขลา 833 นางปริณดา สุภาพ

809 นางประภาภรณ์ ทรงประโคน 834 นางปริณา เกื้อชู

810 นางสาวประภาภัทร ม่วงคํา 835 นางสาวปริยาภัทร สมจิต

811 นางสาวประภาวรินทร์ น้อยสําเนียง 836 นางสาวปริศนา ไข่มุกข์

812 นายประมวล ธรรมวิจารณ์ 837 นางปริศนา จตุรปา

813 นายประมูล พิลาวร 838 นางสาวปริศนา จันทรจรูญ

814 นางประยงค์ โสภารัตน์ 839 นางสาวปริศนา ปูองปิน่

815 นางสาวประวีณ์นุช ตระกูลรัมย์ 840 นายปรีกมล เต็งเจริญ

816 นายประเวท พลไชยสงค์ 841 นายปรีชา ไพรบึง

817 นายประสิทธิ ์จันทาสี 842 นายปรีชา ศรชัย

818 นายประสิทธิ ์หอยสังข์ 843 นางปรีดาณัฐ รักษาชนม์

819 นายประสิทธิโชค เหมือยวงค์ 844 นางสาวปรียา สินดุกา

820 นายประเสริฐ ศลสกล 845 นางปรียานุช ทวีพูน

821 นายประเสริฐ โสมนัส 846 นางปรียานุช นิมิตรมาลา

822 นายปรัชญา ทีปีเนตร 847 นางสาวปรียารัตน์ ปาริน

823 นางสาวปราณี แก้วยอดฟูา 848 นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์

824 นางปราณี ขุนอาจ 849 นางสาวปลายอักษร คําหวาย

825 นางสาวปราณี เขตนคร 850 นางปวริศา ทิพย์กร
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

851 นางสาวปวีณา กรวดนอก 876 นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน

852 นางสาวปวีณา จูมั่น 877 นายปิยวิทย์ บัวศรี

853 นางปวีณา นาลา 878 นายปิยะ ล้ิมฉาย

854 นางสาวปวีณา พาวินันท์ 879 นางปิยะนรินทร์ วงศ์สุรศิลป์

855 นางสาวปวีณา ฟองมูล 880 นางสาวปิยะนุช เพชร์ฤทธิ์

856 นางสาวป๎ญจมา ไชยรัตน์ 881 นายปิยะพงษ์ งอกผล

857 นายป๎ณณวิชญ์ โนวะ 882 นางสาวปิยะพร สิทธิโชติ

858 นางสาวป๎ณนรัตน์ แสงอ้น 883 นางสาวปิยะรัตน์ ฉาไธสง

859 นายป๎ถย์ ชัยชญานนท์ 884 นางสาวปิยะรัตน์ บัณฑิโต

860 นางสาวป๎ทมา ตันไพบูลย์ 885 นางปิยา ครองไกรเวช

861 นางป๎ทมา ยะหนัก 886 นางปิยาภร พรรคพล

862 นางสาวป๎ทมา เวียงวุธ 887 นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด

863 นางสาวปาณิสรา น้อยศรี 888 นางปุญญิสา ทันยะ

864 นางสาวปานัดดา พลวิเศษ 889 นางสาวปุณณดา การุญ

865 นางสาวปารวี กุศล 890 นางสาวปุณณดา สืบเพ็ง

866 นางปาริชาติ ทองบุญ 891 นางสาวปุณณภา อุดมลาภ

867 นางสาวปาริชาติ บูท่อง 892 นางสาวเปมิกา แซ่ว่อง

868 นางปาริชาติ ประสาขา 893 นางเปรมใจ สายพฤกษ์

869 นางสาวปิยกานณ์ ขาวหนูนา 894 นางเปรมยุดา บุญเขื่อง

870 นางสาวปิยฉัตร โชตินคร 895 นางสาวผกาพันธุ ์พราหมณี

871 นางสาวปิยธิดา บุญเชิญ 896 นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกา

872 นางสาวปิยนุช รัตนพงษ์ 897 นางสาวผ่องศรี ดิษฐสุวรรณ

873 นางสาวปิยเนตร จันทน์สุคนธ์ 898 นางผ่องศรี สดใส

874 นางสาวปิยวรรณ  มั่นต่าย 899 นางสาวผุสดี ทองชมภู

875 นางสาวปิยวรรณ แก้วเซ่ง 900 นางสาวฝนทิพย์ ห้อยระย้า
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901 นางสาวพ.พิรพัทร อิ่มสีสด 926 นางสาวพรทิพย์ บุญเรียน

902 นายพงศธร  อ่วมกลัด 927 นางพรทิพย์ ศิริภักด์ิ

903 ว่าทีร้่อยตรีพงศ์ศักด์ิ อินปา 928 นางพรทิพย์ สมบูรณ์

904 นายพงษ์พันธ์ พรมทอง 929 นางสาวพรทิพา พรหมภักดี

905 นายพงษ์ศักด์ิ กลับพิษ 930 นางพรทิมา เลิศศิริ

906 นายพงษ์ศักด์ิ แก้วด้วง 931 นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์

907 นายพงษ์ศักด์ิ เมฆวัน 932 นางสาวพรนิภา สีหาบง

908 นางสาวพจนา ยาคํา 933 นางสาวพรพรรณ สูงสง่า

909 นางพจนาถ ทองมา 934 นางสาวพรพิมล มุมานะวงศ์

910 นางสาวพจนีย์ หวายสุด 935 นางสาวพรพิมล ยิ่งยงค์

911 นางสาวพจนีย์ หัวข้อ 936 นางสาวพรเพ็ญ เกียงตระกูล

912 นางสาวพจมาน แน่นอน 937 นางสาวพรรณทิพย์ บุญสินพร้อม

913 นายพชรพล ธาตุมณี 938 นางสาวพรรณทิวา ยะถา

914 นางสาวพชรวรรณ ดวงอุปะ 939 นางพรรณพร ยศอุดมพัฒนกุล

915 นายพนม สมยง 940 นางสาวพรรณวรินทร์ พิมพ์สังกุล

916 นางพนมรุ้ง ปิน่ชัชวาลย์ 941 นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์

917 นางสาวพนมศิลป์ แสนเมือง 942 นางพรรณี สุทธิสน

918 นายพนาดร โปเกล้ียง 943 นางสาวพรรตน เหล่าเจริญ

919 นางสาวพนิดา เอี่ยมนูญ 944 นางสาวพรรษมนต์ อัครโชคอภิวงศ์

920 นางพนิต พุณรัตน์ 945 นางสาวพรศิริ สาสังข์

921 นางพนิตนาฏ ศรีนวล 946 นางสาวพรศิริ อินทร์เพ็ชร

922 นางสาวพนิษฐา บุญธิมาศ 947 นางพรสวรรค์ บุญเฉลียว

923 นางสาวพรชุลี ชาญมะเริง 948 นางพรสวรรค์ โยธา

924 นางสาวพรทิพย์ แช่มช้อย 949 นางพรสวรรค์ สุวรรณกิตติ

925 นางสาวพรทิพย์ นิมิตรดํารงค์โชค 950 นายพฤฒิ ชาญพนา
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951 นายพลกวี ปาลี 976 นางสาวพัฒนีภรณ์ หวายเค

952 นายพลนิวัฒน์ เตชสิทธิป์รีชา 977 นางสาวพัตรา บํารุงวงศ์

953 นางสาวพลอยเพชร คณนานนทธรรม 978 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์

954 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 979 นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี

955 นางสาวพวงพร ไชยวีระ 980 นางสาวพัทรัตน์ มุศิริ

956 นางสาวพวงพลอย พรกระแส 981 นางพันทิพย์ ผาก่าํ

957 นางพวงรัตน์ เจดีย์รัตน์ 982 นางสาวพาชื่น สุริเย

958 นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย 983 นางสาวพาวสันต์ วงศ์ไพบูลย์

959 นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์ 984 นางพิกุล พิกุลหอม

960 นางพัชยา คําอิสสระ 985 นางสาวพิกุล ภูสีน้ํา

961 นางสาวพัชรนันท์ ชํากรม 986 นางสาวพิกุล อุ่นอบ

962 นางสาวพัชรภรณ์ ชายสวัสด์ิ 987 นายพิงค์พันธ์ พรหมใจรักษ์

963 นางพัชรยาณ์  จันทร์รัตน์ 988 นางสาวพิจิต เหลืองชัยศรี

964 นางพัชรา ไตรรัตน์ 989 นางสาวพิชชากานต์ ถินต่าย

965 นางสาวพัชรา ยังดี 990 นางสาวพิชญ์สินีชุดา เชษฐสิงห์

966 นางพัชรา ศรีคํา 991 นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา

967 นางสาวพัชราภรณ์ กมลสัจจะ 992 นายพิชิต ไพอุปลี

968 นางพัชราภรณ์ กิลมอร์ 993 นายพิชิตพล เหมือนสนิท

969 นางสาวพัชราภา อริยสุนทร 994 นางพิทยา ฝ่๎งชลจิตร

970 นางสาวพัชรินทร์ อินสาร 995 จ่าสิบเอกพิทักษ์ เชื่อมาก

971 นางสาวพัชรี จันสําโรง 996 นายพิทักษ์ ทิพวงศ์

972 นางพัชรี แทนสุวรรณ 997 นายพิทักษ์ พิเศษ

973 นางสาวพัชรี โสรัมย์ 998 นายพิทักษ์ ศักด์ิเติม

974 นางพัฒน์นรี จันทร์ไพร 999 นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศ

975 นางสาวพัฒนา อินทร์ชํานาญ 1000 นายพิพัฒน์พงศ์  ฉิมพลี
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1001 นาวาตรีพิพัฒพงษ์ คําพรัด 1026 นางเพ็ญศรี  ฉลาดแย้ม

1002 นางสาวพิมพ์จินดา อาการส 1027 นายเพทาย ทองสุข

1003 นางพิมพ์พร แพทย์ขิม 1028 นางเพลินทิพย์ อินทรกําแหง

1004 นางสาวพิมพร  พรหมอินทร์ 1029 นางสาวเพียงจันทร์ บัวซ้อน

1005 นางสาวพิมพ์วรีย์ ตรีหัสถ์ 1030 นางสาวเพียงใจ ดีคาร

1006 นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เต้ีย 1031 นางเพียงใจ สุวรรณคล

1007 นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ 1032 นางสาวแพมุกดา บุษรารัตน์

1008 นางสาวพิรีภรณ์ สุขสว่าง 1033 นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศ

1009 นางสาวพิไลภรณ์ พุทคง 1034 นางสาวแพรวพราว เมืองแสน

1010 นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก 1035 นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์

1011 นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 1036 นายไพฑูรย์ แสนสวัสด์ิ

1012 นางสาวพิไลวรรณ ปะทะดวง 1037 นายไพรภ รัตนชูวงศ์

1013 นางพิศมัย สิงห์เสนา 1038 นายไพรินทร์ ละครเขต

1014 นายพิษณุ มากแพทย์ 1039 นายไพศาล ราชกิจ

1015 นางสาวพิสมัย เจริญลอย 1040 นางไพสุดา ขุมทอง

1016 นางพีรญา กําจัดภัย 1041 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล

1017 นายพีรทัต พรหมทอง 1042 นางสาวเฟือ่งฟูา สงโสด

1018 นายพีระพัฒน์ มะมิง 1043 นายภคพงษ์ พงษ์ทองหล่อ

1019 นางสาวพูลพิศมัย รังษีอร่าม 1044 นางสาวภคภรณ์ บุง้ทอง

1020 นางสาวเพชรรัตน์ ทองนํา 1045 นางสาวภคอร เฉลยจรรยา

1021 นางสาวเพชรลดา อสิพงษ์ 1046 นางสาวภรณ์ทิพย์ ช่างเติม

1022 นางสาวเพชรอาภรณ์ พูนพิน 1047 นางสาวภรธนา ตารินทร์

1023 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม 1048 นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร

1024 นางสาวเพ็ญพรรณ หมื่นหาวงศ์ 1049 นายภักดี ดอกดวง

1025 นางสาวเพ็ญพิชญา บุญหนัก 1050 นางสาวภัคจิรา ศรีดุกา
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1051 นางภัครดา อินเทีย่ง 1076 นางสาวภาวิณี ป๎กกะทานัง

1052 นางสาวภัณฑิรา โสภณ 1077 นางสาวภาวิณี สร้อยคํา

1053 นางสาวภัทธจารินทร์ กล้าหาญ 1078 นายภาสกรณ์ ไพรวัลย์

1054 นางภัทรชนก ฤทธิเสน 1079 นางสาวภาสินี สุวรรณโก

1055 นางสาวภัทร์ธมาศ รัตนไพฑูรย์ 1080 นายภิรมย์ ศรีเสมอ

1056 นางสาวภัทรนันท์ เรียบร้อย 1081 นางสาวมณทิชา เยี่ยมวัฒนาพร

1057 นางภัทรภร แก้วศิริ 1082 นางสาวมณทิรา ศรีเมือง

1058 นางสาวภัทรภร บุญรักษา 1083 นางมณีพร ทองแท่ง

1059 นางภัทรภร ยะหมื่น 1084 นางมณีรัตน์ เชื่อมกลาง

1060 นางสาวภัทรภร วงศ์แก้ว 1085 นางสาวมณีรัตน์ เนียรประดิษฐ

1061 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม 1086 นางมณีวรรณ สิงห์สกุล

1062 นางสาวภัทรา สระศรีสม 1087 นายมณู อ่อนแปูน

1063 นางสาวภัทราชา คงเจริญ 1088 นางสาวมธุพจน์ คุยบุตร

1064 นางสาวภัทรานิษฐ์ ชูชื่น 1089 นางสาวมธุรส มนูรีม

1065 นางสาวภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ 1090 นางสาวมนดก โคตะขุน

1066 นางสาวภัทรี  สุรโรจน์ประจักษ์ 1091 นายมนตรี แจ้งคําพี้

1067 นางสาวภัสทรี เฟือ่งเงิน 1092 นางสาวมนทรัตม์ บุญส่ง

1068 นางสาวภาณิภัค ภาผล 1093 นางสาวมนพัทธ์ สุบิน

1069 นายภาณุรัตน์ พัทน้อย 1094 นางมนยุพา ใจดี

1070 นางสาวภานิชา จิตจํานงค์ 1095 นางสาวมนฤดี ทิพย์มาศ

1071 นางภานุมาศ แสงบุตร 1096 นางมนัสชนก วรธงไชย

1072 นายภานุวัฒน์ พงษ์มี 1097 นายมนัสชาคริต มนัสตระกูล

1073 นางสาวภาพรรณ สีปาน 1098 นางสาวมนัสนันท์ นิลวรรณ

1074 นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย 1099 นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด

1075 นางภาวิณี ครุฑป๎กษี 1100 นางสาวมนัสวี สร้อยพาน
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1101 นางสาวมนัสสิยา แจ้งใจบุญ 1126 นางสาวมาลี จันทรเลิศ

1102 นางสาวมนิกา จอมคําสิงห์ 1127 นางสาวมีนา จันทเขต

1103 นายมนูญ เลิศศรี 1128 นางมุ่งรักษ์ ชุ่มชุมภู

1104 นางมยุรา เสรีวัฒน์ 1129 นางเมตตา เคาศรี

1105 นางสาวมยุรา แสงอ่อน 1130 นางสาวเมตตา เร่ิมภักตร์

1106 นางสาวมยุรี นาชัยสิทธิ์ 1131 นางเมตตา วงศ์สกุลเกียรติ

1107 นางสาวมยุรี เบ็ญละเต๊ะ 1132 นางเมตตา สิงห์งาม

1108 นางสาวมรกต  อรุณแสงวิจิตร 1133 นางเมธาวี ไชยเดช

1109 นางสาวมรัชนก ปุริโส 1134 นางสาวเมธาวี บุญบงการ

1110 นางมลฤดี เรืองแสน 1135 นายเมธี อนุมณทล

1111 นางสาวมลิวรรณ สุขเสริม 1136 นายเมืองมนต์ เชษฐสิงห์

1112 นายมะกอรี อีแต 1137 นายยงยุทธ์ ทิทา

1113 นางมะลิ โขมะนาม 1138 นางสาวยลพัชร์ มีเนน

1114 นางสาวมะลิสา ชิตรัตน์ 1139 นายยศนันต์ คําสกุล

1115 นางสาวมัญชุลิกา เสมาชัย 1140 นายยอดชาย สมบูรณ์สิริ

1116 นางสาวมัณฑรี เกตุแก้ว 1141 นายยอดชาย เสาทอง

1117 นางสาวมัลลิกา  ไชยรส 1142 นางยินดี คงพูล

1118 นางสาวมัสทนา เหลืองอ่อน 1143 นายยุทธนา ภูถ่นนนอก

1119 นายมานพ ปานสาคร 1144 นายยุทธนา มรกต

1120 นายมานัส ยอดทอง 1145 นายยุทธนา สะตะ

1121 นายมานัส ศักดี 1146 นายยุทธนา สุดวิลัย

1122 นางสาวมาราตรี เหมือนละมัย 1147 ว่าทีร้่อยตรียุทธพงศ์ ชนะศึก

1123 นางมาริสา โปร่งจิต 1148 นางสาวยุพยงค์ ภาษี

1124 นางสาวมาลัยทิพย์ ขุนเเท้ 1149 นางสาวยุพรรณี มูลดับ

1125 นางมาลินี สิงห์ลอ 1150 นางสาวยุพาพร คงอยู่สุข
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1151 นางสาวยุพาพร ยอดตา 1176 นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ

1152 นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ์ 1177 นางรสรินทร์ หวังผล

1153 นางสาวยุพิน บุญเงิน 1178 นางสาวรสสุคนธ์ คําโพธิ์

1154 นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว 1179 นางระเบียบ ใจพล

1155 นางยุภา ทับแสง 1180 นางระวีวรรณ กุณาวงค์

1156 นางสาวยุภาพร กาฬจักร 1181 นายรักจันทร์ โซ่เงิน

1157 นางสาวยุภาพร บุริภักด์ิ 1182 นายรักพันธุ ์เทพป๎น

1158 นางสาวยุวดี ศิลาดี 1183 นายรังสิต ทูลประโคน

1159 นางสาวยุวรรณดา พรหมนิวาส 1184 นางรัชกร ชีช้าง

1160 นางสาวเย็นจิต ศรีคราม 1185 นางสาวรัชฎา คงศรีทอง

1161 นางสาวเยาวดี รูปพรม 1186 นางสาวรัชฎาภรณ์ พ่อบุตรดี

1162 นางสาวเยาวนารถ ยอดสุรางค์ 1187 นางสาวรัชฎาภรณ์ อยู่คง

1163 นางสาวเยาวเรศ รุ่งพันธ์ 1188 นางสาวรัชนิกร ยอดดี

1164 นางเยาวลักษณ์ กันสีชา 1189 นางรัชนี สุขวิพัฒน์

1165 นางสาวเยาวลักษณ์ โกยตัน 1190 นางสาวรัชนีกร เพ็ชรเวียง

1166 นางสาวเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ 1191 นางสาวรัชนีย์ ฉวีรัมย์

1167 นางสาวเยาวลักษณ์ จับใจ 1192 นางสาวรัชนีย์ ละม้าย

1168 นางรจนา พงศ์ยี่หล้า 1193 นางสาวรัชนู เรืองโรจนชัย

1169 นางสาวรจรินทร์ เพ็งอารีย์ 1194 นางสาวรัชปรัศว์ แสงทอง

1170 นายรชต ลิไธสง 1195 นายรัชพล เต๋จ๊ะยา

1171 นางสาวรนัศนัญญ์ เพ็ชรไทยพงศ์ 1196 นายรัชพล ทองเกื้อ

1172 นายรพีพัฒน์ กาญจนสินไชย 1197 นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์

1173 นางสาวรพีภรณ์ อัครพิพัฒน์สกุล 1198 นางสาวรัชยา โพธิสุ์ข

1174 นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา 1199 นางรัชยา แสนจันทร์

1175 นางสาวรวิกานต์ ตาลพวง 1200 นางสาวรัญชิดาพร คําแก้ม
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1201 นายรัฐพนธ์ เทียนชัย 1226 ว่าทีร้่อยตรีราชันย์ ถนอมรัก

1202 นางสาวรัตติกร จิตปรีดา 1227 นายราเชน ปิน่สกุล

1203 นางสาวรัตติกร เรือนเพ็ชร์ 1228 นางสาวราตรี จินกระวี

1204 นางรัตติกาล อ่อนน้อม 1229 นางราตรี บัวทอง

1205 นางสาวรัตติยาภรณ์  มาสี 1230 นางสาวราวดี ปิตะฝุาย

1206 นางสาวรัตธิญา สงวนศักด์ิ 1231 นางสาวรําพัน จําปาศรี

1207 นายรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ 1232 นางรําไพ ไชยรักษ์

1208 นางรัตน์สุดา ไทวังคําศิริชินวงศ์ 1233 นางรําไพพรรณ เวียงสมุทร

1209 นายรัตนะ มณีงาม 1234 นางรินท์ลภัส ดาบุตร

1210 นางรัตนา คล้ายศรีโพธิ์ 1235 นางสาวริฬพิชญ์ ค้าขาย

1211 นางรัตนา ชัยธรรม 1236 นางรุ่งทิพย์ แก่นดี

1212 นางสาวรัตนา แดงทอง 1237 นางสาวรุ่งทิพย์ เดชใจทัด

1213 นางรัตนา ภูล้นแก้ว 1238 นางสาวรุ่งฟูา สุขใส

1214 นางรัตนา ส่องแก้ว 1239 นางรุ่งรัตน์ ทองสมบัติ

1215 นางสาวรัตนา อับดุลวาฮับ 1240 นางสาวรุ่งรัตน์ แผนสมบุญ

1216 นางสาวรัตนาพร บุญตัน 1241 นายรุ่งโรจน์ ชํานาญ

1217 นางสาวรัตนาภรณ์ พุมมา 1242 นางสาวรุ่งฤดี พันธมา

1218 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง 1243 นางสาวรุ่งฤดี ศรีภักด์ิ

1219 นางสาวรัตนาวดี เขียวอร่าม 1244 นางสาวรุ่งอรุณ ต๊ะต้องใจ

1220 นางสาวรัตนาวดี จันทร์นุ่น 1245 นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

1221 นางสาวรัติกา ยาหอม 1246 นางรุจิพร สินธุวงสานนท์

1222 นางสาวรัศมี กิ่งเพชร 1247 นางสาวรุจิรัตน์ ทานา

1223 นางสาวรัศมี บุตรดี 1248 นางสาวรุจิรัตน์ ปะวันโน

1224 นางสาวรัศมี บุตสีภูมิ 1249 นางรุจิรา ทองคลัง

1225 นางสาวรัศมี วงษ์แสนสุข 1250 นางรุจิสา พิมสาร
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1251 นางสาวรุษรี วรรณศรี 1276 นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวทุง่

1252 นางรุสนา เหระเบ็ญหมาด 1277 นางลัดดาวัลย์ คําเงิน

1253 นางสาวรุสนี หะยีการ์ 1278 นางสาวลาวัลย์ ธรรมบุตร

1254 นางสาวเรณู กรมคีรี 1279 นายลือชัย เจริญรูป

1255 นายเรวัฒ โสดาพรหม 1280 นางสาวเลขา มั่นศรี

1256 นายเรวัต สีน้ําเงิน 1281 นายเลอพงศ์ จันสีนาก

1257 นายฤชายุส พลายด้วง 1282 นายวงศกร เอกทัตร

1258 นางสาวฤทัยรัตน์ รักษายศ 1283 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์

1259 นางสาวลภัสรดา คํามา 1284 นางสาววณฤฎา จิตบุญ

1260 นางลภัสรดา ศรีมงคล 1285 นางสาววณิชชา บุญมา

1261 นางสาวละมัย สังข์เงิน 1286 นายวณิต หารฟูา

1262 นางละอองดาว ธรรมจักร์ 1287 นายวทัญํู พฤติธรรมกุล

1263 นางสาวละอองทิพย์ สัมมาชีพ 1288 นางวนิดา คํานวณศิลป์

1264 นางสาวลักขณา ของเมืองพรวน 1289 นางวนิดา ชารี

1265 นางสาวลักขณา จิตต์น้ําใจ 1290 นางวนิดา เมฆญารัชชนานนท์

1266 นางลักขณา พันธไชย 1291 นางวนิดา เรืองฤทธิฉ์ายแสง

1267 ว่าทีร้่อยตรีหญิงลักขณา ภัทชวงค์ 1292 นายวนุพล คงบุญ

1268 นางสาวลักษณา ฉัฐมะ 1293 นางสาววยา สมรรถการพัฒนา

1269 นางลักษณา ดลเสถียร 1294 นางสาววรญา แสงสว่าง

1270 นางลักษมี เพ็ชรสูงเนิน 1295 นางสาววรนุช เครือเอียด

1271 นางสาวลัดดา มณีเขียว 1296 นางสาววรรณกร กาศเกษม

1272 นางสาวลัดดาวรรณ์ ไกรนรา 1297 นางสาววรรณฉวี กลางนา

1273 นางสาวลัดดาวรรณ จันหุณี 1298 นางสาววรรณฉวี ขําเกษม

1274 นางสาวลัดดาวรรณ ได้พึง่ 1299 นางวรรณนิภา กัณฑ์หา

1275 ว่าทีร้่อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ โตแก้ว 1300 นางสาววรรณนิศา เพียซ้ายสูงเนิน
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1301 นางสาววรรณภา คําสุมาลี 1326 นายวรินทร หน่ายสังขาร

1302 นางวรรณภา สุนทรวิภาค 1327 นางสาววรินยา พรมศรี

1303 นางสาววรรณศิริ หอมน้อย 1328 นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม

1304 นางสาววรรณี คัฒมาตย์ 1329 นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ

1305 นางวรรดี ซุ่นเซ่ง 1330 นางสาววรุณี สวัสดี

1306 นางสาววรรธนีย์ พงษ์นาค 1331 นางสาววลัญชรัตน์ จิตมะกลํ่า

1307 นางสาววรลักษณ์ บุญคํ้า 1332 นางวลัยพร บังเมฆ

1308 นางวรวรรณ สมศรี 1333 นางสาววลัยภรณ์ ประโลมรัมย์

1309 นายวรวิทย์ คําพลึก 1334 นางสาววลัยลักษ์ เกตุแก้ว

1310 นายวรวิทย์ สุโข 1335 นางสาววลัยลักษณ์ นาคทอง

1311 นางวรัญญา เจริญสุข 1336 นางวลารัตน์ กุลธรวัฒนา

1312 นางสาววรัญญา รักราษฎร์ 1337 นางสาววลินทิพย์ ศรีสมบูรณ์

1313 นายวรากร เดชพรหม 1338 นางสาววลีรัตน์ ตุลา

1314 นางสาววรางคณา กาฬภักดี 1339 นางวไลพร ศรีภิรมย์

1315 นางสาววรางคณา ประทุมศรี 1340 นายวศิน ตรีเจริญ

1316 นายวรานนท์ ผมพันธ์ 1341 นายวสันต์ ศรีสะอาด

1317 นางสาววราพร รุมา 1342 นายวสุพล คําจันทราช

1318 นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุม่ 1343 นางวัจนารัตน์ หนูนาค

1319 นางสาววราภรณ์  พวงเงิน 1344 นายวัชรพงษ์ อินทร์เพชร

1320 นางสาววราภรณ์ วัดโส 1345 นายวัชระ เพชรแก้ว

1321 นางวราภรณ์ ศาลางาม 1346 นางวัชราพร ตันตราจิณ

1322 นางวราภรณ์ สอนอยู่กลาง 1347 นางวัชราภรณ์ พลสิงห์

1323 นายวรายุทธ ทวีธรรม 1348 นางสาววัชราวรรณ จินดาวงษ์

1324 นางสาววราลี ภูลสวัสด์ิ 1349 นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์

1325 ว่าทีร้่อยตรีวรินทร สุนทรธรรม 1350 นายวัชรินทร์ ฤทธิรักษ์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 27 (รายงานตวั KLB 201)

27-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1351 นางสาววัชรี หิดาวรรณ 1376 นางสาววาธินี อยู่หุน่

1352 นางสาววัชรีภรณ์ เขตสกุล 1377 นางสาววาริน โตศิริ

1353 นายวัฒนชัย บุญสุข 1378 นายวาริส เจะกา

1354 นางสาววัฒนียา แสนสามารถ 1379 นางสาววารุณี แซ่ชั้น

1355 นางสาววันจันทร์ จงโวหาร 1380 นางสาววารุณี สนจิตร

1356 นายวันเฉลิม ศรีอรุณ 1381 นางวารุณี หมายสุข

1357 นางวันดี ถมป๎ด 1382 นางสาววาสนา เกตุประทุม

1358 นางสาววันทณา คงเสือ 1383 นางสาววาสนา แก้วจอม

1359 นางสาววันทนา ป๎น้วงค์ 1384 นางวาสนา เจริญวิภารัตน์

1360 นางสาววันทนา สุฤทธิ์ 1385 นางสาววาสนา แซ่ล่อง

1361 นางวันทนี พึง่ใจ 1386 นางสาววาสนา ต่างใจ

1362 นางสาววันทนีย์ มะลิวัลย์ 1387 นางสาววาสนา ถิ่นถาน

1363 นางวันทนีย์ ยะลาไสย์ 1388 นางสาววาสนา เทียมทะนง

1364 นางวันธนา เนียมเกิด 1389 นางสาววาสนา ศรีเปาระยะ

1365 นางวันนา ทิมูลนีย์ 1390 นางวาสนา สมใจ

1366 นางสาววันนิษา หนูดํา 1391 นางสาววาสนา หลักแก้ว

1367 นางสาววันเพ็ญ ป๎ททุม 1392 นางวาสนา อัมพันธ์

1368 นางสาววันวิสา โกสุม 1393 นางสาววิกานดา เชื้อสาวะถี

1369 นางสาววันวิสา น้อยยา 1394 นางสาววิจิตร ตรงแก้ว

1370 นางสาววันวิสาข์ กิติวงค์ 1395 นางสาววิจิตรา เจริญพรพาณิชกุล

1371 นางสาววัลยา บุญโอภาส 1396 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวิจิตรา อาจบํารุง

1372 นายวัลลภ มลัยพันธุ์ 1397 นางสาววิชชุดา พิมพ์จันทร์

1373 นางสาววัลลภา   พงษาเทศ 1398 นางสาววิชณี เปรมประยูร

1374 นางสาววาทินี น้อยฉิม 1399 นายวิชัย ใจดี

1375 นางสาววาทินี เวียงวิเศษ 1400 นายวิชัย ทัดเทียม

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 28 (รายงานตวั KLB 201)

28-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1401 นายวิชาญ มากอยู่ 1426 นางวิรมณ อิ่มสอาด

1402 นายวิชิต มีศรีสรรค์ 1427 นายวิรัช ศรีสวัสด์ิ

1403 นางสาววิชิตพรณ์ พัฒนีชัยณ์ 1428 นางวิรัชนี สุวรรณ

1404 นายวิเชียร เกตุดํา 1429 นายวิรัตน์ เปล่ียมไธสง

1405 นางสาววิณิชลักษณ์ พัทบุรี 1430 นางสาววิรินทร์ญา กาฬภักดี

1406 นายวิทยา นาลา 1431 นางวิริยา ใจเจริญ

1407 นายวิทยา ผุดผ่อง 1432 นางสาววิริยา ผ่องราษี

1408 นายวิทยา วงศ์หนองเตย 1433 นางวิลาพร  เจียบบุตร

1409 นางวินัดดา ศรีวะรมย์ 1434 นางวิลาวัณย์ ลอยมี

1410 ว่าทีร้่อยตรีวินัย สีเขียว 1435 นางสาววิลาวัลย์ คําสว่าง

1411 นางสาววิภา พิงชัยภูมิ 1436 นางสาววิลาวัลย์ สงค์มณี

1412 นางวิภาดา ปุราชะธัมมัง 1437 นางวิลาวัลย์ หล้าหลอด

1413 นางวิภาดา ศรีศิริวัฒน์ 1438 นางสาววิไลพร ธีรกีรยุต

1414 นางสาววิภารัตน์ อุปดิษฐ 1439 นางสาววิไลพร บุญภูมิ

1415 นางสาววิภาวดี โคตรมณี 1440 นางสาววิไลพร โสภักดี

1416 นางสาววิภาวดี ศรีภูมิเดิม 1441 นางสาววิไลภรณ์ อินทร์ศรี

1417 นางสาววิภาวดี เอี๋ยวประเสริฐ 1442 นางสาววิไลรักษ์ ไปวันเสาร์

1418 นางสาววิภาวรรณ อินทรักษ์ 1443 นางวิไลรัตน์ พรหมมาก

1419 นางสาววิภาวัลณ์ ระวังสุข 1444 นางสาววิไลรัตน์ สมพุทธ

1420 นางวิภาวี พรหมมาศ 1445 นางวิไลลักณ์ วงศ์ศรีชา

1421 นางสาววิมลพร ชาวบน 1446 นางวิไลวรรณ เรืองเจริญ

1422 นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์ 1447 นายวิศรุต โคกเขา

1423 นางสาววิมลมาส น้อยมุข 1448 นายวิศิษฎ์ เพชรดํา

1424 นางสาววิมลรัตน์ สุดสังข์ 1449 นางวิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก

1425 นางสาววิรงค์รอง ชนะบุญ 1450 นายวิษณุ  ชาวชุมนุม

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 29 (รายงานตวั KLB 301)

29-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1451 นายวิษณุ แซ่อุง 1476 นายศราวุฒิ โนนสีราช

1452 นายวิษณุพงษ์ สิงยะเมือง 1477 นายศราวุฒิ อุทุมพร

1453 นายวีรเชษฐ์ จินวงศ์ 1478 ว่าทีร้่อยตรีศราวุธ สังข์ทอง

1454 นางวีร์ณัฏฐา เรืองกิตติคุณ 1479 นางสาวศริญญา ผ้ัวผดุง

1455 นางวีรนุช ราษฎร์เจริญ 1480 นางศรินทร บุญภาสน์

1456 ว่าทีร้่อยตรีวีรยุทธ อินทสร 1481 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม

1457 นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล 1482 นางสาวศรีนคร นาวารัตน์

1458 นายวีระวัฒน์ เรืองรัตน์ 1483 นางสาวศรีแพร นามโส

1459 นายวีระวุธ ศิริปุณย์ 1484 นางสาวศรีวารุนี อ้วนศรี

1460 นายวีระศักด์ิ ซีแพง 1485 นางสาวศรีสุดา วัฒนารถ

1461 นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมือง 1486 นางสาวศรีสุดา สุขสําราญ

1462 นางสาววีลาญา สารแก้ว 1487 นางสาวศรีอําพร ชุรี

1463 นายวุฒิชัย พันธุง์าม 1488 ว่าทีร้่อยตรีหญิงศศิกร คําพันธ์

1464 นางสาววุฒิตา ยังปิน่ 1489 นางศศิธร เทพรัตน์

1465 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ 1490 นางสาวศศิธร ปวุตินันท์

1466 นายวุฒิพงศ์ ชูเสือหึง 1491 นางสาวศศิธร วงษา

1467 นายวุฒิพงษ์ สร้อยเสน 1492 นางสาวศศิธร สุขศิริ

1468 นายเวท คาวี 1493 นางสาวศศิธร สุทิพัฒนโมฬี

1469 นางศกุลตลา คงบัน 1494 นางสาวศศิภาภรณ์ โพธิสุ์ข

1470 นายศรยุทธ ฉัตรเฉลิมเดช 1495 นางศศิวิมล ชิดเมืองป๎ก

1471 นางสาวศรัญญา ชัยประสิทธิกุล 1496 นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์

1472 นางสาวศรัญญา แช่มอุบล 1497 นางสาวศศิวิมล สิทธิบูรณะ

1473 นางสาวศรัญญา ศรีจันทร์ 1498 นายศักดา พึง่เจียม

1474 นางศรัณยพร จัดหงษา 1499 ว่าทีร้่อยตรีศักด์ิธรรมนูญ หงษ์ทอง

1475 นายศรายุธ หมาดหลี 1500 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 30 (รายงานตวั KLB 301)

30-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1501 ว่าทีร้่อยโทศักรินทร์ ชะอ้อน 1526 นางศิริรักษ์ สมพงษ์

1502 นายศักรินทร์ สามเต้ีย 1527 นางสาวศิริรัตน์ แสงมณี

1503 นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์ 1528 นางสาวศิริลักษณ์  ช้างพงษ์

1504 นางสาวศันสนีย์ กล่ินเก้าง้ิว 1529 นางสาวศิริวรรณ ริยาพันธ์

1505 นางสาวศันสนีย์ ประชากรณ์ 1530 นางสาวศิริโสภา จันทร์เจริญ

1506 นางสาวศิรดา จันทโกมุท 1531 นางสาวศิลาพันธุ ์คันธานุรักษ์

1507 นางสาวศิรารัตน์ ตุงไธสง 1532 นางสาวศิวพร  หอมดวง

1508 นางสาวศิริกัญญา อิทธิพิบูล 1533 นางสาวศิวากร กิติลือ

1509 นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอ 1534 นางสาวศิษฎานุช อุทธา

1510 นางศิริกาญจน์ วรรณศรี 1535 นางสาวศุการดา ชัยเพชร

1511 นางสาวศิริขวัญ รัตน์สุวรรณ 1536 นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์

1512 นางสาวศิรินทร หอมตลบ 1537 นายศุภกร ไชยยุทธ์

1513 นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์ 1538 นางศุภกร อินรัตน์

1514 นางสาวศิริพร คชรินทร์ 1539 นายศุภกิตต์ิ จิตปรีดา

1515 นางศิริพร จันทร์แสง 1540 นายศุภกุล บุตรยุทธ

1516 นางสาวศิริพร จันมณี 1541 นายศุภชัย ดุษฎีไพรวัลย์

1517 ว่าทีร้่อยตรีหญิงศิริพร พันธุง์าม 1542 นายศุภชัย เพ็ชร์รัตน์

1518 นางสาวศิริพรรณ ศรีสวัสด์ิ 1543 นายศุภชัย ศรศักดา

1519 นางสาวศิริพักตร์ ใจทหาร 1544 นางสาวศุภนิจ ปานประโคน

1520 นางสาวศิริพักตร์ วงศ์ศิริ 1545 นายศุภนิมิต สุวรรณ

1521 นางศิริพัฒน์ เจริญศรี 1546 นางศุภนุช เก้าล้ิม

1522 นางสาวศิริเพ็ญ ช่างเพียร 1547 นางสาวศุภพิชญ์ อุตคํา

1523 นางศิริภรณ์ สงดํา 1548 นางศุภรัตน์ เพชรดํา

1524 นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตร 1549 นางสาวศุภลักษณ์ หย้งแก้ว

1525 นางสาวศิริมา ทองเอี่ยม 1550 นางสาวศุภักษร พลอยโพธิ์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 31 (รายงานตวั KLB 301)

31-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1551 นางสาวศุภาพิชญ์ นะรารัมย์ 1576 นางสาวสมทรง อภัยนอก

1552 นางศุภาวรรณ ทานสัมฤทธิ์ 1577 นายสมนึก กําลังเดช

1553 นายเศรษฐสิริ บํารุงพงศานนท์ 1578 นางสาวสมนึก โพธิแ์ก้ว

1554 นายสกนธ์ บัวทอง 1579 นายสมบัติ สวายชุม

1555 นางสาวสกาวเดือน แซ่โง้ว 1580 นางสาวสมบูรณ์ เนาวงค์

1556 นางสาวสกุณา ศุภาดารัตนาวงศ์ 1581 นายสมพร จันทะนาม

1557 นางสกุนตลา แปงใจ 1582 นางสาวสมพร พรประสิทธิ์

1558 นายสกุล จันที 1583 นายสมพล ณ ตะกั่วทุง่

1559 นางสาวสกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์ 1584 นายสมพารน์ แน่นอุดร

1560 นางสาวสงกรานต์ มหามิตร 1585 ว่าทีร้่อยตรีสมภพ ชวนประสิทธิ์

1561 นายสงกรานต์ สุริยาประภา 1586 นายสมภพ ฮู้ตราทอง

1562 นายสถาปนิก วรสิทธิ์ 1587 นายสมยศ ธัญญเจริญ

1563 นายสถาพร ป๎ญญาพยัคฆ์ 1588 นายสมร ใจภักดี

1564 นายสนอง ตูลเพ็ง 1589 นางสมร สุขถาวร

1565 นายสมเกียรติ อารีย์ 1590 นางสาวสมฤดี ชุมหอม

1566 นายสมควร หนูชะดี 1591 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสมฤดี ซากีรี

1567 นายสมคิด ทุนมี 1592 นางสาวสมฤดี โนนใหญ่

1568 นางสาวสมคิด พึง่พวก 1593 นางสาวสมฤทัย จันทร์เจริญ

1569 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสมจิตย์ นามวิลา 1594 นางสาวสมฤทัย ทองเจิม

1570 นางสมจิตร ระร่ืน 1595 นางสาวสมฤทัย แสงสุริยา

1571 นางสาวสมจินตนา ทรัพย์ชิต 1596 นางสมวลี เขียวมณี

1572 นายสมเจตน์ ผิวนวล 1597 นางสาวสมหญิง เสมหรํ่า

1573 นางสมใจ บุญโต 1598 นางสาวสมาพร หัสชัย

1574 นายสมชาย ชอบหวาน 1599 นางสร จันทร์แจ้ง

1575 นางสาวสมถวิล คล้ายกรุด 1600 นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 32 (รายงานตวั KLB 301)

32-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1601 นายสรยุทธ พวงจําปี 1626 นายสาธิต ถาวรกิจ

1602 นายสรรเสริญ จิรัฏฐ์ชยธร 1627 นายสาธิต เทพทองคํา

1603 นายสรวิชญ์ เครือตา 1628 นายสาธิต บุญเทศ

1604 นางสาวสรัญญา หอมชะเอม 1629 นางสาวสาธิตา วังเหมือย

1605 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสรารัตน์ ทังสี 1630 นางสาวสาธิยา  โคขุนทด

1606 นางสาวสรารัตน์ ศิริพันธ์ 1631 นางสาวสาธิยา สุวรรณเวช

1607 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสราวลี สะดวก 1632 สิบตํารวจโทสานนท์ สังข์แก้ว

1608 นายสราวุฒิ ยกพล 1633 นางสาวสายจิตต์ คํารัตน์

1609 นายสราวุธ  อินทมนต์ 1634 นางสาวสายใจ คลังข้อง

1610 นางสาวสริญภักด์ สุริโย 1635 นางสาวสายใจ ไบระหมาน

1611 นางสรินท์ณา วรสิทธิ์ 1636 นายสายชล ผาดวงดี

1612 นางสลิลทิพย์ จันทร์ศรีทอง 1637 นางสายฝน นิราราช

1613 นายสวชน งามเชื้อ 1638 นางสาวสายฝน หิน้นุกูล

1614 นางสาวสวลี เชื้อคํา 1639 นางสายใย จันทะเริง

1615 นายสวัสด์ิ เครือไชย 1640 นางสาวสายรุ้ง เพ็งคําทอง

1616 นายสหรัฐ บัวทอง 1641 นางสายสุดา รุจิยาปนนท์

1617 นายสหัส เสือยืนยง 1642 นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์

1618 นายสัญญา คงแก้ว 1643 นางสาวสาวิตรี เปียนาค

1619 นายสันต์ติ เกราะแก้ว 1644 นางสาวสาวิตรี ยืนยงค์

1620 นายสันติ ทองแก้วเกิด 1645 นายสําเนียง บุญทรัพย์

1621 นายสันติ สิงหา 1646 นางสําเนียง สุริยาประภา

1622 นายสันติภาพ มณีศรี 1647 นางสําเภา เต่ากลํ่า

1623 นางสันติมาพร จันทวิลา 1648 นางสาวสําเภา เยี่ยมรัมย์

1624 นายสัมพันธ์ เจนถูกใจ 1649 นางสาวสําราญ  ทองอินทร์

1625 นายสัมพันธ์ สุนทรเต็ม 1650 นางสําราญ พูลเผ่าว์

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 33 (รายงานตวั KLB 301)

33-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1651 นางสําลี ธราวุธ 1676 นางสาวสุกัญญา เกตุบุดดา

1652 นายสิงขร ประโลมรัมย์ 1677 นางสาวสุกัญญา ขันอาษา

1653 นางสาวสิณัฐตา นิรันด์พันธ์ 1678 นางสุกัญญา ขุระสะ

1654 นางสิตาพร บุตรดี 1679 นางสาวสุกัญญา จาดี

1655 นายสิทธานต์ จันทร์แจ่มใส 1680 นางสาวสุกัญญา จิตติศักด์ิ

1656 นายสิทธิกฤษ เกิดกูล 1681 นางสาวสุกัญญา ทองดอนยอด

1657 นายสิทธิชัย คําเงิน 1682 นางสาวสุกัญญา ปาลวัฒน์

1658 นายสิทธิชัย โชคประสิทธิคํ์า 1683 นางสาวสุกัญญา พรรณขาม

1659 นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์ 1684 นางสุกัญญา พูนชัยภูมิ

1660 นายสินมหัต ฝุายลุย 1685 นางสาวสุกัญญา ภิรมย์

1661 นางสาวสิรินญา สมาธิ 1686 นางสุกัญญา มูลนี

1662 นางสาวสิรินท์ดา ชูหลงจิราวัตน์ 1687 นางสาวสุกัลยา จันทรภาโส

1663 นางสาวสิรินทิพย์ ทองนุช 1688 นางสาวสุกุมา สิงห์เสนา

1664 นางสาวสิริผา หนูแก้ว 1689 นายสุข ยิบรัมย์

1665 นางสาวสิริพร ขาวธรรมา 1690 นางสาวสุขงามดี แซ่อึ่ง

1666 นางสิริพร สุดตา 1691 นายสุขุม บุญเรือง

1667 นางสาวสิริมา เกตสิทธิ์ 1692 นางสุคนธา อิกบาล

1668 นางสาวสิริรักษ์ ศาลาทอง 1693 นางสาวสุจารี เส้งเสน

1669 นางสาวสิริรัตน์ ด้วงชู 1694 นางสาวสุจิตรา จันทราภรณ์

1670 นางสาวสิริรัตน์ สืบแก้ว 1695 นางสาวสุจิตรา ฉลองกุล

1671 นางสาวสิริลักษณ์ กนกสิงห์ 1696 นางสาวสุจิตรา ติงสา

1672 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร 1697 นางสาวสุจิตรา แรงจบ

1673 นางสิริวิมล ทะมาดี 1698 นางสุจิรา สว่างพืน้

1674 นางสาวสิริอนงค์ เทวาปิยไพศาล 1699 นางสุชญา ตลับนาค

1675 นางสาวสีไพร สีหานาม 1700 นางสุชัญญา กาทองทุง่

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 34 (รายงานตวั KLB 301)

34-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1701 นางสาวสุชาดา คงมะเริง 1726 นายสุทัศน์ บุญทาทอง

1702 นางสาวสุชาดา ภักดี 1727 นางสาวสุทิพย์ ขําตรี

1703 นางสาวสุชาดา หนองจิก 1728 นางสาวสุธนี ลิกขะไชย

1704 นางสุชาดา หนูชะดี 1729 นางสาวสุธาศินี มุขแก้ว

1705 นางสาวสุชานาถ ก้องเวหา 1730 นางสาวสุธิดา สุดดี

1706 นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก 1731 นางสาวสุธิตา สาโชติ

1707 นางสาวสุชีลา สํานักนี้ 1732 นางสาวสุธิรา จิตรหลัง

1708 นายสุณัฐฐีร์ ศรีไชย 1733 นางสาวสุธีกานต์ จอประเสริฐกุล

1709 นางสุณาวรรณ จันทร์ทอง 1734 นายสุธีระ เชี่ยวชาญ

1710 นายสุดใจ ผาสุขสม 1735 นางสาวสุธีรา ลิกขะไชย

1711 นางสุดาพร เชิลเซล 1736 นายสุนทร เค้าโคตร

1712 นางสาวสุดาพร พรมจิตร์ 1737 นายสุนทร ทองเอียด

1713 นางสาวสุดารัตน์ พิบูลย์สังข์ 1738 นางสุนภา ทิทา

1714 นางสุดารัตน์ อุตเลิศ 1739 นางสาวสุนันทา จาดี

1715 นางสาวสุติมา หนูหมาด 1740 นางสาวสุนันทา ชํานาญทาง

1716 นางสุทธาสินี กันยาสุด 1741 นางสาวสุนันธิกา แช่ทอง

1717 นางสาวสุทธิดา ศรีวัฒนา 1742 นางสาวสุนา สีแก้ว

1718 นางสาวสุทธินี แก้ววิไล 1743 นางสุนิดา ศรีจันทร์รักษ์

1719 นายสุทธิพงษ์ ปิติทรง 1744 นางสาวสุนิตษา บุญอภัย

1720 นายสุทธิพร อิ่มพงษ์ 1745 นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์

1721 นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย 1746 นางสุนิษา พรหมนุ้ย

1722 นางสาวสุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา 1747 นางสุนิสา จงไกรจักร์

1723 นางสาวสุทธิรัตน์ สุทธมุสิก 1748 นางสาวสุนิสา ชาวขมิ้น

1724 นายสุทัด ทองพิมล 1749 นางสาวสุนิสา หลงทิพย์

1725 นายสุทัศน์ คงศรี 1750 นางสุนีย์ จุมปา

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 35 (รายงานตวั KLB 301)

35-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1751 นางสาวสุปราณี โพธิบ์ุตรดี 1776 นางสาวสุภัทรา ธิชากร

1752 นางสาวสุปราณี รัตนคูศิริ 1777 นางสาวสุภัสรีญา บัวเกตุ

1753 นางสาวสุปราณี อํามาตย์โยธิน 1778 นางสาวสุภาพร คําศิริ

1754 นางสุปรีดี คงวงศ์สุภัค 1779 นางสาวสุภาพร คําหล้า

1755 นางสาวสุปรียา บุญหนุน 1780 นางสาวสุภาพร ชุมแวงวาปี

1756 นางสาวสุป๎ญญา โพธิศ์รี 1781 นางสุภาพร ธวันทา

1757 นายสุพจน์ ดีคาร 1782 นางสาวสุภาพร ประสานพจน์

1758 นางสุพรรณวษา ผาสุข 1783 นางสุภาพร พรมวงค์

1759 นางสาวสุพรรณษา พันธรักษ์ 1784 นางสาวสุภาพร สะหาย

1760 นางสาวสุพรรณี ทรัพย์ทน 1785 นางสุภาพร เสพสวัสด์ิ

1761 นางสาวสุพรรณี มลทาทิพย์ 1786 นางสาวสุภาพร เสมอภาค

1762 นางสาวสุพรรศา  สีโสดา 1787 นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์สําโรง

1763 นางสาวสุพรรษา คําภาพันธ์ 1788 นางสาวสุภารักษ์ ลําพัว

1764 นางสุพัญชิษา เงินเนื้อดี 1789 นางสาวสุภารัตน์ คงสิม

1765 นางสุพัตรา เกรัมย์ 1790 นางสาวสุภาไล ถิรบุตร

1766 นางสาวสุพัตรา ชาน้อย 1791 นางสาวสุภาวดี พรมโคตร

1767 นางสาวสุพัตรา รุ่งเรือง 1792 นางสุภาวดี ศรีวิชัย

1768 นางสาวสุพัตรา วงศ์ยี 1793 นางสาวสุภาวดี สิทธิโน

1769 นางสาวสุพัสวี ศรีละออกุล 1794 นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทก

1770 นางสาวสุพาพร สุพงษ์ 1795 นางสุภิญญา สุโข

1771 นางสาวสุพิชชาพร ทองแกมแก้ว 1796 นางสุมณฑา สืบโสตร

1772 นายสุพิษ เล็บขาว 1797 นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์

1773 นางสุภัค บัวนาค 1798 นางสาวสุมาลัย เอกสี

1774 นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ 1799 นางสุมาลี ดังคนึก

1775 นางสาวสุภัทรา ทับชม 1800 ว่าทีร้่อยตรีสุเมธ มีพึง่

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 36 (รายงานตวั KLB 301)

36-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1801 นางสาวสุรกันยา ฝางแก้ว 1826 นางสาวสุวรรณา รัตนบุรี

1802 นายสุรชัย จําเนียรกุล 1827 นางสุวรรณา โลหกิจ

1803 นายสุรชาติ ประวะโท 1828 นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์

1804 นายสุรชิต สมหวัง 1829 นางสาวสุวรินทร์ เกริกเกียรติศรี

1805 นายสุรศักด์ิ น้อยมนตรี 1830 นางสาวสุวาริน บรรลือเสียง

1806 นายสุระ ชูพงศ์ 1831 นางสาวสุวารี อินทะนู

1807 นางสาวสุรัตน์ดา โสดา 1832 นางสุวิชา วิเศษสิงห์

1808 นางสาวสุรางครัตน์ ฉัตรเพชร 1833 นางสาวสุวิไล ปานเด

1809 นายสุรินทร์ ทวยหมื่น 1834 นายเสฎฐวุฒิ กุพลัง

1810 นายสุริยา พลเยี่ยม 1835 นางสาวเสริมพร บุญเลิศ

1811 นายสุริยา สินธุท์อง 1836 นางสาวเสาวคนธ์  ชุ่มเชื้อ

1812 นางสาวสุริยา หร่ิมเพ็ง 1837 นางสาวเสาวณี มีปาน

1813 นางสาวสุริยาพร เล่ียนเครือ 1838 นางสาวเสาวณี สุภาพ

1814 นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ 1839 นางเสาวภา แก้วขอนแก่น

1815 นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต 1840 นางสาวเสาวภา โชติพันธ์

1816 นางสุริวัน วงษ์ชา 1841 นางสาวเสาวภา สุวรรณมณี

1817 นางสุรีย์ นันคํา 1842 นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยเนื่อง

1818 นางสาวสุรีย์พร พันทวีศักด์ิ 1843 นางเสาวลักษณ์ ถนอมชีพ

1819 นางสุรีย์พร เลิศวรรณธนา 1844 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมี

1820 นางสาวสุรีรัตน์ กองขันท์ 1845 นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม

1821 นางสาวสุรีรัตน์ บุญทา 1846 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรนุวัตร

1822 นางสาวสุเรขา นิยมเดชา 1847 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนป๎ญญา

1823 นางสาวสุลีรัตน์ สังอยู่สุข 1848 นางแสงดาว อันทอง

1824 นางสุวภัทร พูนผล 1849 นางสาวแสงเดือน สมฤาชา

1825 นางสาวสุวรรณษา เหมะรักษ์ 1850 นางสาวแสงเดือน อริยภูชัย

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 37 (รายงานตวั KLB 301)

37-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1851 นางสาวแสงนภา ตันสกุล 1876 นายอนันต์ เกตุบํารุง

1852 นางโสภาทิพย์ บุตระนา 1877 นายอนันต์ ไชยต้นเชื้อ

1853 นางโสภิตนภา  แก้วนวล 1878 นายอนันต์ บุญเทียน

1854 นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร 1879 นายอนันต์ บุญเหมาะ

1855 นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่นดํา 1880 พันโทอนันต์ รักษาวงศ์

1856 นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง 1881 นายอนุชา  เทียรรัมย์

1857 นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง 1882 นายอนุชา สุภา

1858 นางสาวหนึ่งฤทัย ลีเฮียง 1883 นายอนุชิต ผิวขํา

1859 นางหนูกาญจน จรลําโกน 1884 นายอนุชิต วงษ์สมศรี

1860 นางสาวหรรษา คงทอง 1885 นายอนุชิต สมอคํา

1861 นางสาวหัทชยานันท์ แก้วเจริญ 1886 นายอนุพงษ์ เจนธรรมาภรณ์

1862 นางสาวหัสทยา เกาะสมัน 1887 นางสาวอนุพร จันทราษา

1863 นางสาวหัสธิยา เหนือคลอง 1888 ว่าทีร้่อยตรีอนุพันธ์ คุ่ยจาด

1864 นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์ 1889 นายอนุรักษ์ กาญกาวี

1865 นายอดิเรก จันทร์แทน 1890 นายอนุวัฒ คํายวง

1866 นายอติพงษ์ อัครประชะ 1891 นายอนุสรณ์ ลบสันเทียะ

1867 นางอติพร นาสมโภชน์ 1892 นางสาวอนุสรา โพฤทธิ์

1868 นางอทัยรัตน์ คําสุรีย์ 1893 นายอเนก แดงโกเมน

1869 นางสาวอทิตตา ยวงนาค 1894 นายอภิชัย เชาว์โชติ

1870 นางสาวอทิตยา สีทิม 1895 นายอภิชัย ศรีหัวแฮ

1871 นายอธิพงศ์ ขุนชํานาญ 1896 นายอภิชาติ เพชรสน

1872 นายอธิพงศ์ โชคเคล้าลาภ 1897 นายอภิชาติ ศิริรัตน์พิริยะ

1873 นางสาวอนงค์นาฎ ช่วยบุญ 1898 นายอภิชาติ สมสนุก

1874 นางสาวอนงค์นาฏ ปลาบูท่อง 1899 นายอภิชาติ อุปการ

1875 นางอนัญญา ทองป๎ญญา 1900 นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒ

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 38 (รายงานตวั KLB 301)

38-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1901 นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศ 1926 นายอรรถสิทธิ ์สลาม

1902 นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ 1927 นางสาวอรวรรณ  สุขแสง

1903 นายอภิสิทธิ ์บุตรน้ําเพ็ชร 1928 นางสาวอรวรรณ คําคง

1904 นางสาวอมรรัตน์ โง่นเขาแดง 1929 นางอรวรรณ เหมือนประสาท

1905 นางอมรรัตน์ จิติ 1930 นางอรษา ชุมนุมพร้อม

1906 นางสาวอมรรัตน์ ทิพย์โพธิ์ 1931 นางสาวอรสา เซ็นโส

1907 นางสาวอมรรัตน์ ปานต๊ะระษี 1932 นางสาวอรอนงค์ คงเทียน

1908 นางอมรรัตน์ พงศ์พัฒนะนุกุล 1933 นางสาวอรอนงค์ สุริภา

1909 นางอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ 1934 นางสาวอรอิริยา พงษ์สระพัง

1910 นางสาวอรกช จันทร์หอม 1935 นางสาวอริษา สุวรรณโบสด

1911 นางอรจิตร รัตนศิริ 1936 นางสาวอริสา ศรีมันตะ

1912 นางสาวอรจิรา วงศ์ศิริ 1937 นางสาวอรุณ คุขุนทด

1913 นางสาวอรชา แก้วบุญชู 1938 นายอรุณ ด้วงปาน

1914 นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน 1939 นางสาวอรุณศรี ปิงนา

1915 นางสาวอรณิชชา สามเมือง 1940 นางสาวอรุณี ทองนวล

1916 นางสาวอรณี ปรีชา 1941 นางสาวอรุณี เพ็ชร์วัฒนา

1917 นางสาวอรณี เรือนคํา 1942 นางสาวอลิษา ปรีดิยาพันธ์

1918 นางสาวอรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์ 1943 นางสาวอ้อยทิพย์ ดวงงาม

1919 นางสาวอรทัย สุขสวัสด์ิ 1944 นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ

1920 นางสาวอรนุช ปุนุประโคน 1945 นางสาวอังศุมาลย์ พรมมหาชัย

1921 นางสาวอรพรรณ พุทธเสน 1946 นางสาวอังศุมาลิน โทนุสิทธิ์

1922 นางสาวอรพรรณ พูนไธสง 1947 นางอังศุมาลิน วิรุฬห์ทรัพย์

1923 นางสาวอรพรรณ สาติยะ 1948 นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์

1924 นางสาวอรพินท์ สืบเทพ 1949 นางสาวอัจฉรา วิวงค์

1925 นายอรรถพงษ์ เจนรัมย์ 1950 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 39 (รายงานตวั KLB 301)

39-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1951 นางอัจฉรา ศรีวิไล 1976 นางสาวอาทิตยา วิเศษกันทรากร

1952 นางอัจฉรา อาภาศิริกุล 1977 นางสาวอานันตยา  ม่วงนิล

1953 นางอัจฉราพรณ์ แกล้วกสิกรรม 1978 นางสาวอาภรณ์ คล่องดี

1954 นางสาวอัจฉริยะกรณ์ อึ้งสุวรรณโชติ 1979 นางสาวอาภรณ์พรรณ เพ็งแก้ว

1955 นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ 1980 นางสาวอาภาพร สีทา

1956 นางสาวอัญชดา เขียวอุไร 1981 นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง

1957 นางสาวอัญชนา ศรีเคนขันธ์ 1982 นายอารมณ์ วัฒนานิมิตกุล

1958 นางอัญชลี  ชูจิตร 1983 นางอาริญา เสนา

1959 นางอัญชัญ ศรีสุวอ 1984 นางอารีย์  ทองดี

1960 นางสาวอัญชิสา สารีบุตร 1985 นางอารีย์ ปานถม

1961 นางอัญธิกา มีสิทธิ์ 1986 นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม

1962 นางสาวอัญอุมา ศรีน้อย 1987 นางสาวอารีรัตน์ เข็มภูเขียว

1963 นางอัมพร คําดี 1988 นางอารีรัตน์ เล้ียงสกุล

1964 นางสาวอัมพร ฉายาพัฒน์ 1989 นางอารีรัตน์ สายสนิท

1965 นางสาวอัมรา พรรณาสุระ 1990 สิบตํารวจเอกหญิงอารุณี งามจิต

1966 นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด 1991 นายอํานวย เทพเนียม

1967 นายอัยยรัฐ กาฬดิษย์ 1992 นายอํานาจ ชอ้อนชม

1968 นายอัษฎางค์ พงษ์เฉย 1993 นางอําพร จุตติ

1969 นางสาวอัสรีย์ แวมะ 1994 นางสาวอําพาพร ใจเป็นใหญ่

1970 นายอาคม นาคน้อย 1995 นางสาวอําภา บุญเสริม

1971 นายอาณัฐ สุขนา 1996 ว่าทีร้่อยตรีอิฐธิวัฒน์ อิ่มทรัพย์

1972 นายอาทิตย์ จันทร์นี 1997 นายอิสรา สังกะสินสู่

1973 นายอาทิตย์ ภูแช่มโชติ 1998 นางอิสริยา พันธุเ์ขตกิจ

1974 นายอาทิตย์ ยีสมัน 1999 นางสาวอิสรีย์ ฤทธิก์ลาง

1975 นายอาทิตย์ รอดแก้ว 2000 นางสาวอิสรีย์ ห้าวหาญ

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 40 (รายงานตวั KLB 301)

40-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

2001 นางสาวอิสรียา สินบํารุง 2026 นายเอกภพ สาเหล่

2002 นายอุทัย เพชรอนันต์ 2027 นายเอกรินทร์ พลวัฒน์

2003 นางอุทัยวรรณ พุม่สุขวิเศษ 2028 นายเอกสิทธิ ์ด้วงนิล

2004 นางสาวอุบล อุทิศสาร 2029 นายเอกสิทธิ พุกพัก

2005 นางสาวอุบลรัตน์ พรหมจรรย์ 2030 นายเอนก ไชยบุตร

2006 นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ 2031 นางสาวเอมจิตร แวงทัย

2007 นางสาวอุรารัตน์ ตันกุระ 2032 นางสาวเอมวิกา บุญส่อง

2008 นางสาวอุไร คนงาม 2033 นางสาวเอื้อมฟูา สายคําอด

2009 นางอุไร เจ๊ะแล๊ะ 2034 นางสาวแอนนา พูนวศินมงคล

2010 นางสาวอุไร ธงกระโทก 2035 นายฮานาฟี สะอะ

2011 นางอุไร สวัสดี ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2012 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา 2036 นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี

2013 นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง 2037 นายคอลิน จอห์น แคลป์แบล

2014 นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณโชติ 2038 นางสาวคัทริน มีสุวรรณ

2015 นางสาวอุลิศ สุราช 2039 นายเบร็ท เวย์น แม็คคี

2016 นางสาวอุษณีย์ เกษร 2040 นายมูฮัมหมัด โกลนาร์

2017 นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม 2041 นางสาวเมี๊ย เล่ โงง

2018 นางสาวอุษา ขาวคม 2042 นายสุไทย ขุนชนะกล

2019 นางสาวอุษา ชูหลี 2043 นายเหล่ย เต้ิง

2020 นางสาวอุษา มณีวงษ์ 2044 นางสาวอีลีฟ บัลจึ

2021 นางสาวอุษาวรรณ อุบลขาว 2045 นางฮาจาร์ด เชนอล

2022 นายเอกชัย กําลังเกื้อ 2046 นางสาวนลินาสน์ เข็มณรงค์

2023 นายเอกพล ปริปุรณะ 2047 นางสาววนิดา ผลโอฐ

2024 นายเอกพล เปรมปราคิน 2048 นางสาววนิดา วัฒนอุษา

2025 นายเอกพันธ์ สารีบุตร 2049 นางสาวสุกัญญา จารย์หมื่น

2050 นายไสว บุญครอง

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 41 (รายงานตวั KLB 301)

41-41 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

1 พระปลัดชัยณรงค์ ปูอมกฤษณ์

2 พระปลัดสมพร บัญดิษวงศ์

3 พระปลัดสุวิทย์ แดงนุ้ย

4 พระอธิการ(นําพร หล่ังไพบูลย์)

5 พระมหานิยม ผลบุญ

6 พระมหาวินัย จงรักษ์

7 พระมหาภาสกร ฝุายเป็น

8 พระกิตติคุณ เชื้อสุจริต

9 พระทรงพล ทิพย์ชัย

10 พระทรงวุฒิ เทพอินทร์

11 พระนิกร นวลน้อม

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ส่วนกลาง, INTER, โครงการพิเศษ จ.ภูเก็ต, พังงา, ร้อยเอ็ด, น่าน

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่21  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 44 (รายงานตวั KLB 301)

44-44 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 


