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รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1 นางสาวกชกร สิงหะคเชนทร๑ 26 นางสาวกรรณิการ๑ ศาลารักษ๑

2 นางสาวกชกร เสริมภักด์ิ 27 นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ

3 นางสาวกชนันท๑ พันธ๑สวัสด์ิ 28 นายกรวิทย๑ ถินสถิตย๑

4 นางสาวกชพร หลักค า 29 นางสาวกรองแก๎ว ม๎าวมงคล

5 นางกติกา ศรีสุริยชัย 30 นางสาวกรานมณี เยาวขันธ๑

6 นางสาวกนกกร นิมิตร๑รํุงเรือง 31 นายกริชชัย ธรรมสอน

7 นางสาวกนกนิภา  แสนเมืองแก๎ว 32 นางสาวกริชรีย๑ สร๎อยนาค

8 นางกนกพร พิชัย 33 สิบโทกฤชนนท๑ กิ่งเกาะยาว

9 นางสาวกนกพร วังอิน 34 นายกฤตพล ทิพเศษ

10 นางสาวกนกรัตน๑ ด าเดช 35 นายกฤตภาส ชัยศิลปิน

11 นางสาวกนกรัตน พรรณเจริญ 36 นางสาวกฤตย๑ณัทพัชร รัตนพงษ๑

12 นางกนกลักษณ๑ เชื้ออุํน 37 นางสาวกฤติกา เทอดสุวรรณ

13 นางสาวกนกวรรณ น้ าแก๎ว 38 นางกฤติยา แหวนเงิน

14 นางกนกวรรณ รักษ๑ทอง 39 นางสาวกฤศรดา ยาแบโด

15 นางสาวกนกวรรณ สาระอาภรณ๑ 40 นายกฤษฎา ก๎อนแก๎ว

16 นางสาวกนกอร รัตน๑ถานู 41 นายกฤษฎา เพ็งสกุล

17 นายกมลนัทธ๑ ศิริพันธ๑ 42 นายกฤษฎา แสงงาม

18 นางกมลพรรณ ศรีสูงเนิน 43 นายกฤษฎาพงษ๑ บุญเย็น

19 นางสาวกมลลักษณ๑ ค าอวน 44 นายกฤษณ๑พงษ๑ แก๎วอํอน

20 นางสาวกรกนกพร คงเขียว 45 นายกฤษณพจน๑ สุโข

21 นางสาวกรกัญญา พันธ๑มหา 46 นายกฤษณะ อดิสรณกูล

22 นางสาวกรชนก ถิตย๑รัศมี 47 นางสาวกฤษณา คนฉลาด

23 นางสาวกรรณิกา รัตนบุรี 48 นางสาวกฤษณา ชยามฤต

24 นางสาวกรรณิการ๑ ประสงค๑หิงษ๑ 49 จําสิบต ารวจกฤษณุพงศ๑ จริตงาม

25 นางสาวกรรณิการ๑ ลือโสภา 50 นางกฤสิณา ศรีสมบูรณ๑
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51 นายกลชัย อ าดวนตาล 76 นายกิตติภพ หวังชนะ

52 ร๎อยต ารวจโทกลยุทธ๑ สอนทรัพย๑ 77 นางสาวกิตติมา สนธิเมือง

53 นางสาวกวิตา สุขเจริญ 78 นางกิตติยา จุลบุตร

54 นางกษิญา ทองบุญเหลือ 79 นางสาวกิตติยา พืน้ผักหวาน

55 นางสาวกษิรา กาแสงพงษ๑ 80 นายกิตติยานนท๑ วรรณวงศ๑

56 นายกองพล ศรีสุรักษ๑ 81 นายกิตติวัฒน๑ ปัททุม

57 นางสาวกัญญาภัค โกมิฬ 82 นายกิตติศักด์ิ วุฒิพงศ๑

58 นางสาวกัญภิรมย๑ เหมือนเสมา 83 สิบเอกกิติศักด์ิ เหลาเกล้ียง

59 นายกันต๑อัตถ๑ โลํสถาพรพิพิธ 84 นายกีรติวัฒน๑ ธีระวัฒนา

60 นางกันตินันท๑ ลับโกษา 85 นางกุลพัชร จันทะรส

61 นางกันนิกา เมืองมูล 86 สิบเอกกุลวัชร นามนุ

62 นางสาวกันยกร ธิเดช 87 นางเกตุชนา วรบุตร

63 นางสาวกันยรัตน๑ ราดสาย 88 นายเกรียงไกร จัยสิน

64 นางสาวกัลยา คงทิก 89 นางเกศนี พรหมแก๎ว

65 นางสาวกัลยา รักเผําดง 90 นางสาวเกศิณี ขุดโพธิ์

66 นางกัลยา สองเมืองแกํน 91 วําทีร๎่อยตรีหญิงเกศินี ใจสุข

67 นางสาวกาญจนา  ไชยถาวร 92 นางสาวเกศินี พุมํเพชรสา

68 นางสาวกาญจนา ใจดี 93 นายเกษม ลายสิงห๑

69 นางกิ่งกาน มากพินโย 94 นางสาวเกษมณี การะเกษ

70 นางสาวกิ่งแก๎ว พลเยี่ยม 95 นางสาวเกษราภรณ๑ พันธ๑พูลวงษ๑

71 นายกิตติชัย ค าตันบุญ 96 จําเอกเกียรติพงษ๑   เรืองเดช

72 พันตรีกิตติณัฐ ไชยศิลป์ 97 นายเกียรติศักด์ิ เขื่อนแก๎ว

73 นายกิตติพงศ๑ จันทร๑เดช 98 นายเกียรติศักด์ิ น๎อยพุฒ

74 นายกิตติพงศ๑ สุวรรณพรหมา 99 นางสาวแก๎วมณี รักด๎วง

75 นายกิตติพงษ๑ แก๎วดุสิต 100 นายโกมินทร๑ อิ่มเอิบ
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101 นายโกสินทร๑ หลํอกิตติวงศ๑ 126 นางจงกลนี หอมนาน

102 นายไกรลักษณ๑ แต๎ล าพัว 127 ร๎อยต ารวจโทจรัญ ก าจัด

103 นางสาวขนิฐาณันท๑ เทียมประเสริฐ 128 นายจรัญ เรืองรํุง

104 นางขนิษฐา วิจารณ๑ 129 ดาบต ารวจจรัญ สุคนธ๑

105 นางสาวขวัญจิตร พิศเพ็ง 130 นายจรัลศักด์ิ ชนะชัย

106 นายขวัญชัย ดิษฐวงษ๑ 131 นายจรินทร๑ จันทร๑ทอง

107 นางสาวขวัญยิหวา เกื้อหนุน 132 นางจริยา พรมหลํอ

108 นางสาวขวัญเรือน อบเชย 133 นางสาวจริยา วิสัยจร

109 นายขุนพล วงศ๑เขื่อนแก๎ว 134 นางสาวจริยากร สุจันทรา

110 ร๎อยต ารวจเอกหญิงเขมจิรา ค๎ุมศาสตรา 135 นายจรูญศักด์ิ หนูศรีแก๎ว

111 นายคชนท๑ ธน.ทอง 136 สิบเอกจอมยุทธ วาระโว

112 นายคชรัตน๑ สนิมค้ า 137 นายจักรกริช หลวงสา

113 นายคณิศร ภาพีรนนท๑ 138 นายจักรกฤษ จันทร๑เกตุ

114 นางสาวคนึงนิจ จิตร๑นาน 139 สิบต ารวจโทจักรกฤษณ๑ พิงชัยภูมิ

115 นายคมจักร ทองจิบ 140 นายจักรกฤษณ๑ หํอทรัพย๑

116 นายคมสัน ไกรรักษ๑ 141 นายจักรพงศ๑ สุระสัจจะ

117 นายครรชิต สุวรรณหิตาทร 142 นายจักรพงษ๑ มมตะขบ

118 จําเอกคะนอง เรืองนุํน 143 นายจักรพงษ๑ สิทธิหลํอ

119 นางสาวคีย๑ญาชล เวฬุวนารักษ๑ 144 นายจักรพันธ๑   โพธิวัฒน๑

120 นายคุณากร เชษฐวงกรณ๑ 145 นายจักริน วิชัยแสง

121 ร๎อยต ารวจเอกหญิงเครือฟ้า สายเมธา 146 นางสาวจันณภัสค๑ ธรรมศิลป์

122 นางสาวเครือวรรณ๑ ตีระมาตย๑ 147 นางสาวจันทนีย๑ มีทอง

123 นางเครือวัลย๑ มโนรัตน๑ 148 นางจันทร๑เพ็ญ  นนทนาคร

124 นางเครือวัลล์ิ สาตร๑เปรม 149 นางสาวจันทร๑เพ็ญ ชลภาพ

125 นางงามทิพย๑ วงค๑ดวง 150 นางสาวจันทร๑เพ็ญ พันธ๑ชาลี
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151 นางจันทรา สุจินพราหมณ๑ 176 นายจิรศักด์ิ เพชรสุทธิ์

152 นางสาวจันทิมา คล้ิงเชื้อ 177 ร๎อยต ารวจเอกจิระวัฒน๑ ท๎าวเพชรคง

153 นางสาวจารุณี  ต๏ะวิละ 178 นายจิระวัฒน๑ ยะแสง

154 นางจารุณีย๑ มหามิตร 179 นางสาวจิรา ทองบางพระ

155 นายจารุพงษ๑ ศรีตะกุก 180 นางจิราพร ก าหอม

156 นางสาวจารุวรรณ สาบุตร 181 ร๎อยต ารวจโทหญิงจิราพร พรมทอง

157 นางสาวจารุวรรณ อํอนรัศมี 182 นางสาวจิราภรณ๑ จันทร๑ลอย

158 นายจ านงค๑ สุคันธมาลา 183 นางสาวจิราภรณ๑ ด๎วงเกื้อ

159 นายจ าเริญ นาคคง 184 นางสาวจิราภรณ๑ ร๎ูจัก

160 นางจิดาภา กวีวรากร 185 นางสาวจิราภรณ๑ วงศ๑ภาค า

161 นางสาวจิดาภา ปัน้ประเสริฐ 186 นางจิราวรรณ หัดที

162 นางสาวจิตภาภรณ๑ ปิจจวงค๑ 187 นางสาวจิฬัฏฐ๑ จาค าคง

163 นางสาวจิตราพันธุ๑ ถาวโรฤทธิ์ 188 นางสาวจีรณัทย๑ สัจวรรณ๑

164 นางจิตฤทัย ภุมราดี 189 นางสาวจีรนันท๑ พวงมาลัยรัตน๑

165 นางจินดา ชนะพาล 190 นางสาวจีรนันท๑ มุตะกาศ

166 นางสาวจินดาพร ศรีมงคลบุตร 191 นางสาวจีรนารถ อินสาคร

167 นางจินตนา สีพลนอก 192 นางสาวจีรพร พันธุ๑เจริญ

168 นายจิรกฤต บุญมา 193 นางสาวจีรพรรณ ศรีบุญมา

169 นางสาวจิรนันท๑ พูลสวัสด์ิ 194 นายจีรศักด์ิ เตียวตระกูล

170 นายจิรภัทร จันทร๑ศิริ 195 นายจีรศักด์ิ แสงดี

171 นางจิรภา โกดถา 196 นางจีระพา มีบุญอนันต๑

172 พันตรีจิรเมธ กองแก๎ว 197 นางสาวจุฑาทิพย๑ กาลสุวรรณ

173 นางจิรวรรณ มะระยงค๑ 198 นางสาวจุฑามณี จิตอามาตย๑

174 นางจิรวรรณ รัตนมาลา 199 นางสาวจุฑามาศ ไกํเเก๎ว

175 ร๎อยโทจิรวัฒน๑ เกื้อทาน 200 นางจุฑามาศ ถํายสูงเนิน
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201 นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง 226 นางสาวชณิตา มณีเขียว

202 นางสาวจุฑารี คงวรรณ 227 นายชนพัฒน๑ พริกเล็ก

203 นายจุติ แก๎วอาภรณ๑ 228 นายชนภัทร ทาชาด

204 นางสาวจุติพร ศรีสันต๑ 229 นางสาวชนัญชิดา แวนาแว

205 นางสาวจุธาพร สมบุญ 230 นางสาวชนัญธิดา ด๎วงคง

206 นางสาวจุรีพร สมพมิตร 231 นางสาวชนันท๑พิชญา ไพฑูรย๑พัฒนา

207 นางสาวจุรีภรณ๑ เล้ียงสกุล 232 นางชนิดาภา รัตน๑วิไสย

208 นางสาวจุรีย๑ บุญเกื้อ 233 นางสาวชนิตร๑นันท๑ สวัสดี

209 นางสาวจุรีรัตน๑ บุญชม 234 นายชนินทร๑ ทําวํอง

210 นางจุฬารัตน๑ ณรเกตุ 235 นายชยชัย สายแสง

211 นางสาวจุฬารัตน๑ ปัญจมาตย๑ 236 นายชยณฐ กฤตศรีชมแก๎ว

212 นายเจณวิช ผาทิพพาที 237 นายชยันต๑ มคพิทักษ๑

213 นางสาวเจนจิต จิวะนนท๑ 238 จําสิบต ารวจชยาทัต สูงสุข

214 นายเจริญชัย วงษ๑จันทร๑นา 239 นางสาวชยานิศญ๑ ด๎วงเสน

215 นายเจษฎา ธิติมุทา 240 นางสาวชรินทิพย๑ เนตรสุวรรณ

216 นายเจษฎาพงษ๑ แสนยาวุธ 241 นางสาวชลกานต๑ ขวัญเมือง

217 นางฉตารักษ๑ อาจทวีกูล 242 นางชลธิชา ทรัพย๑ประมูล

218 นายฉัตรชัย ศุภกาญจน๑กุล 243 ร๎อยต ารวจโทหญิงชลธิชา วาระสิทธิ์

219 นายฉัตรชัย อภินันท๑เทิดไทย 244 นางสาวชลธิชา สุขโก

220 นายฉันชาติ พิมพะเลีย 245 นางชลพรรษ พริกเล็ก

221 สิบเอกเฉลิมชัย ขุมทอง 246 นางชลาลัย ชูศรี

222 ร๎อยต ารวจเอกเฉลิมศักด์ิ สุขสอน 247 นางสาวชลิตา วิจิตรสุข

223 นางชญากานต๑ เพชรสุทธิ์ 248 พันเอกชวนากร ผดุงกิจ

224 นางสาวชฎาภรณ๑ สินธุวงศานนท๑ 249 จําสิบโทชวลิต วงษ๑ศรีวรรณ

225 นางสาวชณัฐศิกานต๑ ชัยวันดี 250 นางสาวชํอเพชร คงใหมํ
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251 นางสาวชํอลัดดา ศรีโยธา 276 นายโชติทิวัตถ๑ บัวหลวง

252 นางสาวชัชฎาพร ใหมํโสภา 277 นายไชยวัฒน๑  ดอนหล๎า

253 นายชัชวัสส๑ ปินะเก 278 นายไชยวัฒน๑ คณทา

254 นางสาวชัญญานุช วัฒนสงค๑ 279 นางสาวญนน ธนารัชญานนท๑

255 นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ 280 นายญาณพล พรหมรักษ๑

256 นายชัยณรงค๑ ใจแปง 281 นางสาวฎาราวรรณ วังบุญคง

257 นายชัยเดช ทุมรัตน๑ 282 ร๎อยโทฐนัษพงษ๑ เข็มกลัดนพกุล

258 นายชัยพร ก๐าอิน 283 วําทีร๎่อยตรีหญิงฐยมล นวลขาว

259 นายชัยยพล ชาวเมืองสีวสุ 284 นางสาวฐิฌาพร นครศรี

260 นายชัยยศ  บึงอ าพันธ๑ 285 นางสาวฐิตาภรณ๑ สวํางแจ๎ง

261 นายชัยฤทธิ ์จินดาวงศ๑ 286 นางสาวฐิติพร ถอยวิลัย

262 นายชัยวรวัช พุมํบรรเทา 287 นางฐิติภรณ๑ อํอนอินทร๑

263 นายชัยวัฒน๑ สวนหนองแวง 288 นางสาวณฐพร เชียงร๎ุง

264 นายชัสวัสส๑ เกตุแก๎ว 289 นายณฐพัชร๑ พุทชา

265 พันจําเอกชาญชัย เทพบุตร 290 นางณฐมนต๑ ปุยฝ้าย

266 นายชาญชัย สงวนศักด์ิ 291 นายณธีพัฒน๑ กวินรัตน๑โชติกร

267 นายชาญวิทย๑ วงค๑สัมพันธ๑ชัย 292 นางสาวณปภัช รัตนภูมิ

268 นายชาตรี เมฆตรง 293 นางณพิชญ๑ชญานิศ อินทร๑งาม

269 ดาบต ารวจชาฤทธิ ์แก๎วเพ็ง 294 ดาบต ารวจณรงค๑ชัย โยแก๎ว

270 นางสาวชุติกาญจน๑ หงษ๑อุปถัมภ๑ชัย 295 นายณรงค๑เดช  คิดเห็น

271 นางสาวชุติปภา ลีทอง 296 นายณรงค๑เดช ทองน้ าเทีย่ง

272 นางสาวชุติมน พวงธาตุ 297 นายณฤพล ประพฤติเลิศ

273 นายเชาวฤทธิ ์ชุมภูกุล 298 จําเอกณัชฐปกรณ๑ เธียรทองอินทร๑

274 นายโชคชัย บุญน๎อม 299 นางณัชฐินันท๑ ครุฑคง

275 นางสาวโชติกา มินถาเจริญ 300 นายณัฎฐานันดร๑ พูลเพิม่
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301 นางสาวณัฎฐิรา เพชรสังข๑ 326 นางสาวณัฐวลัญช๑ พุดขุนทด

302 นายณัฏฐชัย ลุนพุฒ 327 นายณัฐวัศ ขวัญปาน

303 นายณัฏฐนนท๑ สายประเสริฐ 328 นายณัฐวุฒิ ตุงคนาคร

304 นายณัฏฐพงศ๑ ศรีวัฒนพงศ๑ 329 นางสาวณัฐสุดาวรรณ นิลจันทร๑

305 นางสาวณัฐกาญจน๑ ภวภูตานนท๑ 330 นางสาวณัฐิกา แวงโพษา

306 นางสาวณัฐกาญจน๑ เรือนสิทธิ์ 331 พันจําเอกณัทพงศ๑ ประทุมพิทักษ๑

307 นางสาวณัฐกานต๑ แผ๎วสัตรู 332 นายณัทพงศ๑ ปุรารัตน๑

308 นางสาวณัฐชยา สานเพ็ง 333 นางสาวณิชกานต๑ ไทยทวี

309 นางณัฐฐพัชร๑ นาควิสุทธิ์ 334 นางสาวณิชลัดดา วงศ๑ภัทรธาดา

310 นางสาวณัฐธยาน๑ ทองรส 335 นางณิชา ยอดสะเทิน้

311 นางสาวณัฐธิชา กาญจนมุณีย๑ 336 นางสาวณิชาภา สินกั่ว

312 นางสาวณัฐธิดา ไชยยืน 337 นางสาวณีรยา จักรชัย

313 นางณัฐธิดา สืบหงษ๑ 338 นางสาวดนยา กุดหอม

314 นางสาวณัฐนันท๑ เกิดทอง 339 นางสาวดนิตา รัตนเมธาภักดีกุล

315 นางสาวณัฐปภัสร๑ ตํายเล็กวรกิจ 340 นางสาวดนีญา บุญดาว

316 นางสาวณัฐปภัสร๑ อํอนทา 341 นางดรุณี นิธิทวีกุล

317 นายณัฐพงศ๑  บุญค า 342 นางสาวดวงจันทร๑ หอมเนียม

318 นางสาวณัฐพร ปฐวีพนาสณท๑ 343 นางสาวดารารัตน๑ แดงฟู

319 จําเอกณัฐพล ชื่นอารมย๑ 344 นางสาวดารารัตน๑ ยิ้มสุด

320 นายณัฐพล บุดดาพันธ๑ 345 นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ

321 สิบเอกณัฐพล พรมไชยะ 346 นายดิเรก บัวพรม

322 นายณัฐพล สุวรรณศรีค า 347 นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก๎ว

323 นายณัฐพล อริโย 348 นายดุสิต คชรินทร๑

324 นายณัฐภรณ๑ สังข๑น๎อย 349 นายดุสิต ศิริสวัสด์ิ

325 นายณัฐภูมิ ขันโพธิ์ 350 นายดุสิต แสงศรี
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351 จําสิบเอกเดชา พิรุณสุนทร 376 นายท าเนียบ ศรีคุณ

352 นางสาวเดือนเพ็ญ จันทวี 377 นายทิฆมัพร พูลทรัพย๑

353 นางตติยา ทินกร 378 สิบเอกทิตย๑ แลใจปา

354 นางสาวตรีชฎา นิลทจันทร๑ 379 นางทิพย๑วัล อาวุธเพชร

355 วําทีร๎่อยตรีตรีชาวัชร๑ บุญจวง 380 นายทิวากร เอียดจุ๎ย

356 พันโทตรียุทธ๑ ศรีขวัญ 381 นายทีปธรรมโม เชื้อสะอาด

357 นางสาวติยาภรณ๑ โพธิศ์รี 382 นายเทพพิทักษ๑ เหมือนสวรรค๑

358 นายไตรวิชญ๑ โชควัศสิริธร 383 นายเทอดศักด์ิ ไชยสัตย๑

359 นางสาวถนอมขวัญ สุขอยูํ 384 นายเทิดเกียรติ บุญเติม

360 นางสาวถนอมจิตต๑ บุญเพ็ง 385 นายธณกฤต พหลทัพ

361 นางถนอมศรี จิรังดา 386 นายธนกานต๑ จันทร๑ฟัก

362 นายถิรายุ บุญประสิทธิ์ 387 นายธนชัย ทองเสริม

363 นายทนงศักด์ิ แก๎วมุกข๑ 388 นายธนชัย ลืออดุลย๑

364 สิบเอกทรงพล รวีโรจน๑กรสกุล 389 นายธนนท๑ คงแก๎ว

365 พันจําเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ 390 นายธนบดี ธนากรรฐ๑

366 ร๎อยต ารวจเอกทวีป ทานกระโทก 391 นายธนบดี สายทิพย๑

367 นายทวีพงษ๑ โพธิ 392 ร๎อยตรีธนพล  อาคมวัฒนะ

368 นายทวีศักด์ิ ภาษี 393 นายธนพล คงดี

369 นายทศพร จิตรแสวง 394 ดาบต ารวจธนพล สุวรรณลักษณ๑

370 นายทศพล ยวนานนท๑ 395 นางธนภรณ๑ นามพิมพ๑

371 นายทองกร สิงคร 396 นายธนภัทร บุตรเงิน

372 นางสาวทัดดาว เทียมเพ็ง 397 สิบเอกธนภัทร เอียดรา

373 นางสาวทัศนีย๑ ติมัส 398 นางสาวธนัทอร ขอนแก๎ว

374 นางสาวทัศนีย๑ ยะเขตร๑กรณ๑ 399 นายธนาพัทธ๑ วงศ๑พัชรธรรม

375 นางสาวทัศนียา ประเสริฐสังข๑ 400 นางสาวธนารัตน๑ หมื่นภักดี
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401 นายธนาวุธ ทองล่ิมสุด 426 นางธัญวรัตม๑ หนูทับ

402 นายธนูชัย กัณหะ 427 นางสาวธันนดี มานะกล๎า

403 นางสาวธมนวรรณ อยูํเย็น 428 นางธันยภัทร มังป๋อง

404 นางสาวธมลวรรณ สุขกูล 429 นายธาตรี ศรีนนท๑

405 นายธรณินทร๑ นวลใย 430 นางสาวธารทิพย๑ เจนสัญญายุทธ

406 นายธรรม๑ธวัช ยันระหา 431 นางสาวธารีรัตน๑ อุํนดี

407 นายธรรมนูญ ทองกาล 432 นางสาวธาวริณ โทปุรินทร๑

408 จําอากาศเอกธรรมรัตน๑ หนูนคง 433 นางธิดารัตน๑ ชาติวุฒิ

409 ดาบต ารวจธวัช เนตรวีระ 434 นางสาวธิดารัตน๑ บุญมาชาติ

410 นายธวัช แสนแก๎ว 435 นางสาวธิติยา  ศรีอันจันทร๑

411 วําทีร๎่อยตรีธวัชชัย เขียวศิริ 436 นางธิรดา สุรวิทย๑

412 นายธวัชชัย ทวีผล 437 นายธิษณ๑ธนา พุมํบรรเทา

413 นายธวัชชัย ศรีชัยชนะ 438 นายธีธัช เทพทอง

414 นางธัญญชล วงศ๑อิน 439 ร๎อยต ารวจโทธีรพงศ๑ พูลเกิด

415 นางสาวธัญญ๑วรัชญ๑ สายรัตน๑ 440 นายธีรพงษ๑ วารภิลา

416 นางสาวธัญญา ช านินอก 441 นายธีรภัทร๑ ศาสนัส

417 สิบเอกหญิงธัญญาภรณ๑ ชํวยบุตรดา 442 นางสาวธีร๑วรา บุญทัน

418 นางสาวธัญญาภรณ๑ ยะมะหาญ 443 นายธีรวัฒน๑ ชุมอนันต๑

419 สิบต ารวจเอกหญิงธัญญารัตน๑  ด๎วงแหวะ 444 ร๎อยต ารวจโทธีรวัฒน๑ สืบเรือง

420 นางธัญทิพย๑ กะรัตน๑ 445 นายธีรวุฒิ อ านาจศรีสกุล

421 นางธัญพร รักภูธร 446 นายธีร๑เศก สพานทอง

422 พันจําเอกธัญพิสิษฐ๑ แหวนทองค า 447 จําเอกธีระ ทานกระโทก

423 นางสาวธัญภา ต๎นประสงค๑ 448 นายธีระยุทธ ทองสุก

424 นางธัญมน ถิ่นน๎อย 449 นายธีระวัฒ พินโย

425 นางสาวธัญลักษณ๑ พรหมมา 450 นายธีรานนท๑ ศรีแก๎ว

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)
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451 นางสาวธีรานันท๑ เกตุอุํน 476 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ๑พงศ๑

452 นางสาวธีราพร ตาด า 477 นางสาวนัดดาพร สัตตสุริยะเดช

453 นายนคร ทองค า 478 ร๎อยเอกนันทกร ค าแผํนชัย

454 นายนคร ลาภสมบูรณ๑ชัย 479 นายนันท๑ณรงค๑ ยกถาวร

455 นายนครินทร๑ จิตต๑สวาท 480 นางนันท๑นภัส ศรีสมบัติ

456 นางนงนุช หลวงทะ 481 นางนันทนา สวัสดิมงคล

457 นายนที บุญวิจิตร 482 นางสาวนันทพร พันธุ๑บุตร

458 นางนนทพัทธ๑ โคตรค า 483 นางนันทวัน ทานกระโทก

459 นายนพดล เนาว๑ชมภู 484 นางสาวนันทิดา มากเอี่ยม

460 นางนพมาศ กนกสิงห๑ 485 นายนันธวัช ศรีสม

461 นางนภัทรษกร วิจิตขจี 486 นางสาวนันธิญา ประชุม

462 นางสาวนภัส จีนประสม 487 นางสาวนาฏยา ไชยภักดี

463 นางนภา จุลภักด์ิ 488 นางสาวนาราภัทธ สิทธิกัน

464 นางสาวนภาวรรณ ปราบทอง 489 นางน้ าทิพย๑ ชาวเมือง

465 นายนรากร แก๎วมณี 490 นางสาวน้ าผ้ึง ราชสุทธิ์

466 นายนราธิป ค าแกํน 491 นางสาวน้ าฝน ผลศัพย๑

467 นางนรินทร๑ พรมอํอน 492 นางสาวนิชา ล าดับพงค๑

468 นายนฤทธิ ์กาเมือง 493 นางนิชาภา เฉนียง

469 วําทีร๎่อยต ารวจโทนฤพนธ๑ พฤฒินนท๑ 494 นางนิชาภา วัฒนเสนีย๑ธรรม

470 นางสาวนฤมล แสงศรี 495 นางนิตย๑ เทียมเพ็ง

471 นางสาวนลิดา ขัตติยะ 496 นางสาวนิตยา  ฤทธิเ์สนี

472 นายนวพล ลีนิน 497 นางสาวนิตยา ขุนวิชํวย

473 สิบต ารวจเอกนวัต บุญศรี 498 นางนิตยา วัฒธรรม

474 นางสาวนัฐกานต๑ ยะโส 499 ร๎อยต ารวจโทหญิงนิตยา แสนอาจ

475 นายนัฐพงศ๑ นนท๑สูงเนิน 500 นายนิติพงศ๑ จันดาเรือง
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501 นางสาวนิธินันต๑ กลางบุรัมย๑ 526 จําเอกบรรจง ปะตะสังค๑

502 นายนิธิภัทร มะลาศรี 527 นายบรรจงศักด์ิ ทองเรือง

503 ร๎อยต ารวจโทนิพนธ๑ จันทร๑งาม 528 นายบรรณวัฒน๑ โสมเสริมทรัพย๑

504 นางสาวนิภารัตน๑ ทัดศรี 529 ร๎อยต ารวจเอกบรรลพ สมพงษ๑

505 นางสาวนิภาวรรณ ฤทธิเดช 530 นายบวรเดช เสสุตา

506 ร๎อยต ารวจโทนิยม มะระโช 531 นางสาวบังอร โพธิต์าทอง

507 นายนิรันด๑ สิงห๑สูง 532 นายบัญญฤทธิ ์เครือสาร

508 สิบเอกนิรันดร๑ อนุสุวรรณ 533 นายบัญญัติ พลวัตร๑

509 นายนิรุตต๑ โพธิศ์รีนาค 534 นายบัณฑิต ทรงประโคน

510 นายนิรุตต์ิ หินใหญํ 535 นายบัณฑิต นพรัตน๑มาโนชญ๑

511 นางสาวนิลินพรรณ พุมํกลํอม 536 นายบัณฑิต บุญญวัฒนชัย

512 นางสาวนิศากร อาจวิชัย 537 นายบุญชู เอื้อนยศ

513 นางสาวนิออน ชะนะกิจ 538 นางสาวบุญฑริกา พงษ๑น๎อย

514 นางสาวนุจรินทร๑ มูลศรีนวล 539 ดาบต ารวจบุญเลิศ ทรัพย๑เกิด

515 นางสาวนุชจิรา อยูํยอด 540 นายบุญสํง แผํนกระโทก

516 นางสาวนุชนาฎ หมั่นแสวง 541 นางสาวบุญสรานันท๑ ฤทธิรักษ๑

517 นางนุชนาถ แก๎วสุกัลยา 542 วําทีร๎่อยตรีบุรินทร๑ชัย อุตระแจ๎

518 นางสาวนุชนาถ คล๎ายข า 543 นางบุรียง ศรีงามเมือง

519 นางสาวนุตนลิน โสมะเกิด 544 นางบุศรา พัฒนพลศักด์ิ

520 นางนูรีฮัน หะยีดอเลาะ 545 นางสาวบุษบา ดวงทิพย๑

521 นางสาวเนตรชนก บึกบัน 546 นางสาวบุษบา พรกุณา

522 นางสาวเนตรชนก พรหมเจริญ 547 นางบุษบา เรืองฤทธิ์

523 นางสาวเนติมา ไกรทอง 548 นางสาวเบญจวรรณ ด าน๎อย

524 นางสาวเนาวรัตน๑ โอนนอก 549 นางสาวเบญญาภา ไชยวงษ๑

525 นายหมวดตรีบรมกุล สุวรรณ๑ 550 นายเบนจามิน สาสัตย๑
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551 นางสาวใบเฟิน วิชิตตระกูล 576 นายประยูร ผัดมาลา

552 ร๎อยต ารวจโทปกรณ๑ ทองไพรวรรณ 577 จําสิบตรีประวิทย๑ อุตกรรณ๑

553 นายปกรณ๑ ปรางปรุ 578 ร๎อยต ารวจตรีประสานชัย ทองเพชร

554 นายปฐภพ สุคนธจร 579 นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี

555 นายปฐมชัย ภิรมย๑ 580 นายประเสริฐ มีเจริญ

556 นายปฐมพงศ๑ เพียยุระ 581 นายประเสริฐ วงหัส

557 นายปฐมพงษ๑ รักษาศรี 582 นายประเสริฐ เหล็มนุ๎ย

558 นายปณพล ชีวะเสรีชล 583 จําสิบต ารวจหญิงปราณี มาตสิงห๑

559 นายปณิธาน ทับโพธิ์ 584 นางปราณี สอนเปรม

560 นางสาวปทิตตา  กุศลค๎ุม 585 นางสาวปราณี โสลา

561 นางปนัดดา นิลทอง 586 นายปราโมทย๑ ประสาร

562 นางสาวปนัดดา พวงมะลิ 587 นายปราโมทย๑ เรืองเวช

563 นางสาวปนัดดา วายโศกา 588 นางสาวปริชญา ไทยสม

564 นางสาวปภาดา ลุนไธสง 589 นายปริญญา พิมพ๑สุข

565 นางสาวปภาวรินทร๑ เลิศกุลดิลก 590 นางสาวปริญญาพร จุแดง

566 พันต ารวจตรีปรมัตถ๑  แสงปรี 591 นางสาวปริศนา วงษ๑จีน

567 นายประดิพัฒน๑ ดอนสีค๎ุม 592 นางสาวปรีชญาน๑ โพธิพิมพ๑

568 พันจําอากาศเอกประทีป โนราช 593 นางปรีดา อินทอง

569 นางสาวประเทือง บุญพลี 594 นายปรีดี ด าค า

570 นายประนม ศรีโสดา 595 นางสาวปรียาภรณ๑ สุขสวัสด์ิ

571 นายประนิกรณ๑ ศิริศรี 596 นางสาวปวงภร เย็นทรวง

572 นางสาวประภัสสร สุปรีดี 597 นายปวริศ แสงเมือง

573 นางสาวประภาพร เชิดโฉม 598 นางสาวปวริศา ไชยเดช

574 นายประมูล ศิริบูรณ๑ 599 นายปวีณ นิลเอก

575 นายประยุทธ บุญทวี 600 นางปวีณา โพธิศ์รี

รายชือ่มหาบัณฑิต
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601 นางสาวปวีณา สิทธิเดช 626 พันต ารวจโทปุณยพงศ๑ เลิศมัลลิกาพร

602 นางสาวปองสิริ พุทธขาว 627 นางสาวไปรยา กางโสภา

603 นางสาวปัทมา แสงวิเชียร 628 นางสาวผกาวรรณ พงศ๑หนู

604 นางสาวปัทวรรณ พลรัตน๑ 629 ร๎อยต ารวจตรีผดุง ชูเชิด

605 นางปาณิศา นิเลิศรัมย๑ 630 ร๎อยต ารวจโทหญิงผํองศรี แสนสุภา

606 นางสาวปานจิตร ค าพล 631 นางผุสดี จันทราภรณ๑

607 นางสาวปานไพลิน สุรีย๑พิทักษ๑ 632 นายพงค๑ศักด์ิ ธนาวุฒิ

608 นางสาวปารณีย๑ เกื้อทวีกูล 633 นายพงศธร แสงลี

609 นางสาวปาริฉัตร บางตา 634 นายพงศ๑พันธ๑ สายยศ

610 นางสาวปาริชาติ จุรุพงศ๑ 635 จําสิบต ารวจพงศ๑ภน ไตรวิเชียร

611 นางสาวปาลินี วงษ๑ท๎าว 636 นายพงษ๑ปกรณ๑ ศรีวงศ๑ชัย

612 นายปิติกร ประทุมชาติ 637 ร๎อยต ารวจโทพงษ๑พันธ๑ สิทธิศักด์ิ

613 นางสาวปิน่วิสาห๑ ปิน่ทองพันธุ๑ 638 นายพงษ๑พิพัฒน๑ จุลศิริ

614 นางสาวปิยนาถ รักษ๑ทอง 639 นายพงษ๑ศักด์ิ พูลประกอบ

615 นางสาวปิยนุช นาโสก 640 นางสาวพจณีย๑ เปียบุญมี

616 นางสาวปิยนุช หมื่นศักด์ิสุระ 641 นางสาวพจน๑ชนันท๑ รอดเพชร

617 นางสาวปิยรัตน๑ อยูํสุขสุวรรณ๑ 642 นางสาวพจีนันต๑ ราบบ าเพิง

618 นางสาวปิยวรรณ สุขเป็ง 643 ร๎อยต ารวจเอกพชรดนัย ขันทอง

619 นางสาวปิยะนุช จํางบรรจง 644 นางสาวพชรมน ค าตา

620 นางสาวปิยะนุช ปัญญาดี 645 นางสาวพนิดา ทรานุรักษ๑กุล

621 นายปิยะพงษ๑  พิทักษ๑กาญจนนท๑ 646 นางสาวพนิดา ทองทศ

622 นางปิยะรัช นิลนาม 647 นางสาวพยอม ปัญญาทิพย๑

623 นายปิยะวัฒน๑ อยูํเส็ง 648 นายพรชัย ต๏ะค า

624 นายปุณณเมธ  อ๎นอารี 649 นายพรชิต ปกป้อง

625 พันจําตรีปุณโณ วงภาพ 650 นางสาวพรทิพย๑  จันดาแพง
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651 นางสาวพรทิพย๑ เขียวชอุํม 676 นางสาวพัชรธิดา เขียวแดง

652 นางพรทิพย๑ ชูเกียรติวิราสกุล 677 นางสาวพัชรนันท๑ มะโนจันทร๑

653 นางสาวพรทิพย๑ นีสกุล 678 นางสาวพัชราภรณ๑ ขันทะสีมา

654 นางสาวพรทิพย๑ บุญสิม 679 นางสาวพัชราภรณ๑ ปานศรีนุํน

655 นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล 680 นางสาวพัชราภรณ๑ เมืองพิล

656 ร๎อยต ารวจโทหญิงพรธีรา สมอหอม 681 นางสาวพัชริญา พิศชวนชม

657 นางสาวพรพรรณ พงษ๑จอหอ 682 นางสาวพัชรินทร๑ กาหยี

658 นางสาวพรพิมล ภูเล่ือน 683 นางสาวพัชรี ทิพย๑รัตน๑

659 นางพรพิมล ยาดี 684 นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน

660 นางสาวพรพิมล โสมเสริมทรัพย๑ 685 นางสาวพัชรี สายวงษ๑

661 นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ๑ 686 ดาบต ารวจหญิงพัชรีญาพร เนื่องไชยยศ

662 ร๎อยต ารวจเอกหญิงพรรณี กล๎างาม 687 นางสาวพัชรีภรณ๑ คามะดา

663 นางพรรนา พยัคฆ๑เพชร 688 นางสาวพัฒชรี จันทโชติ

664 นางสาวพรสวรรค๑ แสงทอง 689 นายพัฒนกร ข าทอง

665 นางสาวพรหมสินี ภูมิพีรศิลป์ 690 นายพัฒพงษ๑ ก าหอม

666 นางสาวพร้ิมพราย สกุลธิติวงศ๑ 691 นายพัทธนันท๑ คณาวิมล

667 นายพลัฏฐ๑ จุมป๋า 692 นางสาวพัทธนันท๑ นิมิตร๑รํุงเรือง

668 นายพลากร ทวีกาญจน๑ 693 นายพันตรี ทนุการ

669 นางสาวพวงผกา เหมหงษ๑ 694 นายพันธ๑ศักด์ิ ค าทองยศ

670 ร๎อยต ารวจโทพสธร แสนยินดี 695 พันต ารวจโทพัลลภ กล่ินหอม

671 นางสาวพัชชา เชิญขวัญ 696 นายพัศท๑ชกรณ๑ แสนมหาจันทร๑

672 นายพัชธศักด๑ เสนนะ 697 นางสาวพาณิภัค วันดี

673 นางสาวพัชนกร บุญทิน 698 นายพานิชกรณ๑ สุภาจันทร๑

674 นางสาวพัชนินทรา ค าลี 699 นางสาวพาพิมล ภูโท

675 ร๎อยต ารวจเอกหญิงพัชมณ ปอสูงเนิน 700 นางพิกุล จิตมณี
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701 นางสาวพิกุล เพียยุระ 726 ร๎อยต ารวจเอกพีรภัทร เขียวสะอาด

702 นางพิชญ๑ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ 727 นายพีรวัฒน๑ ชํองท๎วม

703 นางสาวพิชญาภา พลศรี 728 นายพีรศิลป์ เย็นใจ

704 นางสาวพิชนารถ หมั่นค า 729 นายพีระณัฐ เกิดพะยัด

705 นายพิชัยยุทธ ขอเพิม่กลาง 730 นายพีระณัฐ สีทองเดชารัตน๑

706 นายพิเชษฐ คชสิทธิ์ 731 นายพีระวุฒิ ค๎ุมสุวรรณ

707 นายพิทยาวุฒิ พุฒพันธ๑ 732 นายพีระศักด์ิ ชัยโสดา

708 นายพินัย สายเชื้อ 733 นายพุทธิโชค กัณหกุล

709 นายพิพรรธ ค๎ุมพํวง 734 นางพุทธินันท๑ บัวแก๎ว

710 นางสาวพิมพ๑ชนก วรรณโกฏิ 735 นางสาวพุทธิรัตน๑ กวานสุพรรณ

711 นางสาวพิมพ๑ญาดา ปุเรจาริก 736 นายพูนพิพัฒน๑ พันธุมาศโกมล

712 นางสาวพิมพ๑พรฤดี ไพรินทร๑ 737 นางสาวเพชรา ชาเครือ

713 ร๎อยต ารวจโทหญิงพิมพ๑พิศา การุณทวยราษฎร๑ 738 นางสาวเพ็ญนภา ฉิมวารี

714 ร๎อยต ารวจโทหญิงพิมพ๑ภัทรา กุลวราปาณโชตน๑ 739 นางสาวเพ็ญนภา นวลสมศรี

715 นางสาวพิมพ๑รามิล ผงสุข 740 ร๎อยต ารวจโทหญิงเพ็ญนภา ฟ้าค๎ุม

716 นางสาวพิมพ๑อักษิกา แสงจันทร๑ 741 นางสาวเพ็ญประภา มณีสาย

717 นายพิรุณ ชูศรีเสริฐ 742 นางสาวเพ็ญศิริ ศรีทิพงศ๑

718 นางสาวพิศมัย  เม๎ามีศรี 743 นางสาวแพรวภัทรา สารเมือง

719 นายพิศักด์ิ นาแพรํ 744 นายไพชยนต๑ นวลนาง

720 นายพิษณุ  บรรณกิจ 745 นายไพทูล จันทร

721 นายพิษณุ บูรณวิชิต 746 จําสิบเอกไพบูลย๑ มากรักษา

722 นายพิสิษฐ๑ จ าปารี 747 นายไพบูลย๑พงศ๑ สุตระ

723 นายพิสิษฐ๑ ไชยา 748 ร๎อยต ารวจเอกไพรัช มณีพันธ๑

724 ร๎อยต ารวจเอกพิสิษฐ๑ อินเทพ 749 นายไพรัช มะระยงค๑

725 นางพีรญา อุดทังไข 750 นายไพโรจน๑ ไกรทอง

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

             รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษสุราษฎร์ธานี, สระบุร,ี ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, น่าน, นครปฐม

 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่22  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)

15-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

751 นางสาวไพวรรณ๑ เชียงพฤกษ๑ 776 นางสาวภิชญานันท๑ พรมพินิจ

752 นายไพศาล เสือทับ 777 ร๎อยต ารวจโทหญิงภิญญดา มีไชโย

753 นางภรณภัทร ศรีวิธรรม 778 นางสาวภิญญาพัชญ๑ พูลศักด์ิ

754 นางสาวภรณัฐดา ภูมลี 779 นางสาวภูชนาภา เนตรสวําง

755 นางภรภัทร พลขันธ๑ 780 นายภูชิต เลิศเกียรติรัชตะ

756 นายภราชัช ฟักจัตุรัส 781 นายภูดิศ ดุลยาภรณ๑

757 นางสาวภัคนาฏ ยมล าภู 782 นายภูบดี มั่นเมือง

758 นางสาวภัณฑิรา ไผํโสภา 783 จําสิบตรีภูเบศร บุญเพ็ง

759 นางสาวภัทรชนก ยิ้มสุข 784 นายภูมินทร๑ ราชนาวี

760 นายภัทรเดช ทองแป้น 785 นายภูมิพัฒน๑ ยงพาณิชย๑

761 นางสาวภัทรภร กล่ินกระบี่ 786 นางสาวภูริตา ทันอินทร๑อาจ

762 นางภัทรวดี มักขุนทด 787 พันต ารวจโทภูริศณ๑ มาตรแสง

763 นางสาวภัทรวดี วันแก๎ว 788 ร๎อยเอกภูวนาถ ก ามะหยี่

764 นางภัทรสิริย๑ อ าพันทอง 789 นางสาวภูษณิศา หมื่นศรี

765 นางสาวภัทราภรณ๑ พรหมเพศ 790 นายภูษิต ยาทองไชย

766 นางสาวภัสธารีย๑ พิชิตถาวรเวทย๑ 791 นายมงคล จามะรี

767 นางสาวภัสสร ภัทรเภตรา 792 นายมงคล ผลอ๎อ

768 นายภาณุพงศ๑ นุํนทอง 793 นายมงคล สินยัง

769 นายภาณุวัฒน๑ มีคุณสม 794 นายมงคล แสงแก๎วพะเนา

770 นายภาณุวัฒน๑ เมําทับ 795 นางสาวมณฑา ทองขาว

771 นายภาณุวัฒน๑ อนันต๑ธนวงศ๑ 796 นายมณเฑียร ถาโถม

772 สิบเอกภานุพงษ๑ สวํางแจ๎ง 797 นางมณเฑียร ศรีสุข

773 นางสาวภานุมาศ หวานนอก 798 นายมณัฐฎ๑ศธรรม สมศักด์ิ

774 นางสาวภารดี ทองวร 799 นางสาวมณิดา ชํวยชาติ

775 นายภาสกร งามเลิศ 800 นางสาวมณีรัตน๑ จ าปีหอม
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801 นางสาวมณีรัตน๑ โตก า 826 นายยศพนธ๑ หอละเอียด

802 นางสาวมนัชนก หมื่นภักดี 827 นางสาวยานัส ปาทาน

803 นางสาวมนัสพร พรหมสูตร 828 วําทีร๎่อยตรียิ่งยวด โทบุตร

804 นายมนูญ คิดเห็น 829 นายยุทธนันท๑ สครรัมย๑

805 นายมนูญ แสงสวําง 830 พันต ารวจโทยุทธศาสตร๑  ลือขจร

806 นางสาวมยุรฉัตร ทองโพธิศ์รี 831 นางสาวยุพา บูชาวัง

807 นางมยุรี ทองดี 832 นางสาวยุภาลักษณ๑ ขจรภพ

808 นายมรกต ดีจริง 833 นางสาวยุวดี  เวชศิริ

809 นางมะลิวัลย๑ มีบุญมาก 834 นางสาวเยาวลักษณ๑ จันทาทิพย๑

810 นางสาวมัฌฑนา เสาวคนธ๑ 835 นางสาวโยธิกา เนตพรม

811 นางสาวมัณฑนา ทองสังข๑ 836 นายโยธิน จวงไธสง

812 นางสาวมัธนี เอี่ยมโอษฐ 837 นางสาวโยษิตา หฤทัยพิทักษ๑

813 นางสาวมัลลิกา ชลาไทย 838 นางสาวรจนา โคตปัญญา

814 นายมานิต จาธุนิน 839 นางสาวรดาณัฐ อุปนิชากร

815 นางสาวมายุณี เย็นใจมา 840 นางสาวรตนพร ทองขาว

816 นางสาวมาริษา เพชรสุก 841 นางสาวรติรส ฤทธิรักษ๑

817 นางสาวมาลินี ถิ่นวิไล 842 นางรติรัตน๑ พรมเพ็ชร

818 นายเมธาสิทธิ ์นามขันธ๑ 843 นายรนชัย สารรัตน๑

819 นายเมธี นันสี 844 นางสาวรํมโพธิ ์ลาเลิศ

820 นางเมย๑รัญญา วิเศษกุล 845 นางรวิวรรณ อํอนศรีประไพ

821 จําอากาศเอกยงยุทธ ใจเสาร๑ดี 846 นายรัชกร ณ ทองแป้น

822 นายยงยุทธ๑ แสงเทียน 847 นางสาวรัชญา ปิยไพร

823 นายยศ จันทรทองสุข 848 นางสาวรัชฎาภรณ๑ ชนูนันท๑

824 นายยศพงศ๑ ค าชุํม 849 นางสาวรัชณี โอฬาร๑รัตน๑

825 นายยศพนธ๑ สุปินะ 850 นางสาวรัชนี คะโลรัมย๑
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851 นางสาวรัชนี ผํานจังหาร 876 นางสาวฤติมา ซอมขุนทด

852 นางสาวรัชนีกร จงหมาย 877 นายฤทธิชัย เหลืองหิรัญ

853 นางสาวรัชนีวรรณ ดวงชื่น 878 นางสาวฤทัยรัตน๑  คงทน

854 นางสาวรัชนีวรรณ อินทร๑ธรรม 879 นางสาวลภัสรดา นาไพรวัน

855 นางสาวรัญจวน ผดุงกิจ 880 นางสาวลักขณา มากบุญ

856 นางสาวรัณย๑สิตา ทองบูํ 881 นางสาวลักษณ๑วดี ผิวตะขบ

857 นางรัตติกาล ชุมภูกุล 882 นางสาวลักษณา  รวมญาติ

858 นางสาวรัตน๑ติยา เจริญสุขชวรัตน๑ 883 นางสาวลัดดา  ศรีบุรมย๑

859 นางสาวรัตน๑นภา อุสารัมย๑ 884 นางสาวล าดวน สงคง

860 นางรัตนภรณ๑ พิมพ๑หลํอ 885 นางสาวลินดา  ล๎วนดี

861 นางรัตนา แก๎วแล๎ว 886 นางลิลาพร เหมราสวัสด์ิ

862 นางรัตนาพร พรมแตง 887 นายลือชัย สิลินทบูล

863 สิบต ารวจเอกหญิงรัตนาภรณ๑ พึง่เนตร 888 นางสาวลูกน้ า ทองรัตนะ

864 นางรัตนาภรณ๑ วันวาศรี 889 นางสาวเลอลักษณ๑ ชํวยนุกูล

865 นางราชาวดี ขันติสุวรรณ 890 พันเอกเลิศรบ ศรีกิตตยากรณ๑

866 นางสาวราตรี คมสูงเนิน 891 วําทีร๎่อยตรีวงศ๑ศักด์ิ ผันผํอน

867 นางสาวรินทร๑ลภัส ธนโชติชวกิตต๑ 892 นางสาววชิระญา สีหาทิพย๑

868 นางสาวรํุงทิวา โอดรัมย๑ 893 นางสาววชิรา ขวัญสุข

869 นางสาวรํุงนภา ชํวยพิมาย 894 นางสาววชิรา นากา

870 นางสาวรํุงนภา เพชรชู 895 ร๎อยต ารวจเอกวนาสันต๑ ประสพหมูํ

871 นางสาวรํุงนภา ศรีสร๎อย 896 นางสาววนิดา บัวระภา

872 นางสาวรํุงนภา สัมพันธสิทธิ์ 897 นางวนิดา เพชรกอง

873 ดาบต ารวจรํุงเรือง เชื้อสิงห๑ 898 นางสาววนิดา วินฉ๎วน

874 นายรํุงโรจน๑ กันธิยะ 899 ร๎อยต ารวจโทวรชิต จันทร๑จิตร

875 นางสาวเรืองศิลป์ เนียมมูสิก 900 นางสาววรทัย ชัยโอภาส

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่22  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 18 (รายงานตวั KLB 201)

18-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

901 นายวรพงษ๑ สุรางค๑วัฒนากูล 926 นายวสวัตต์ิ ทองดี

902 จําสิบโทวรยศ เทวสิทธิ์ 927 นายวสุกิจจ๑ มาฤาษี

903 นายวรรณ ชาตรี 928 นางสาววัจนีย๑ ล๎อเส็ง

904 นายวรรณ โยปินตา 929 นายวัชชิระ ไชยเพชร

905 นางสาววรรณกร พิชัยรัตน๑ 930 นายวัชรพงษ๑ วิจักขณ๑รัตนะ

906 นางสาววรรณภา ค าสวัสด์ิ 931 นายวัชระ หนูเพชร

907 นางวรวรรณ วลีเจริญพงษ๑ 932 นายวัชระพงษ๑ หงษา

908 สิบโทวรวิชย๑ ประเวช 933 นางสาววัชราภรณ๑ พลแพงพา

909 นายวรวิทย๑ ประยูรมหิศร 934 นายวัชรินทร๑ แพงทิพย๑

910 ร๎อยต ารวจโทวรวุฒิ ต้ังมนัสสุขุม 935 นางสาววันทนา ทองสุข

911 ร๎อยต ารวจเอกวรศักด์ิ ทิพย๑จักษุ 936 นางสาววันทะนี ตะแสนลี

912 นายวรเศรษฐ๑ ดิสสงค๑ 937 นายวันปิยะ รํุงเรือง

913 นางสาววรัญญา  สุภาษร 938 นางวันเพ็ญ  ไปบน

914 นายวรัท มาดีประเสริฐ 939 นางสาววันวิสา ชาตะรักษ๑

915 นางสาววรางค๑คณา  แก๎วมณี 940 นางสาววันวิสาข๑ ใจภิภักด์ิ

916 นายวรานนท๑ มานะสันติ 941 นางสาววาทินี ศรีประเสริฐ

917 ร๎อยต ารวจโทหญิงวราภรณ๑ พรมชาติ 942 นางวาริณี ปรานกระโทก

918 นางสาววราภรณ๑ เอี่ยมสุภา 943 ร๎อยต ารวจโทหญิงวารุณี  ลุนลา

919 สิบต ารวจเอกหญิงวราภัสร๑ พงษ๑นิธิกรณ๑ 944 นางวาสนา กิตติคุณ

920 นางสาววรินทร บุญทวี 945 นางสาววาสนา ใจมอย

921 นางวรินทร ยานะนวล 946 นางสาววาสนา ทองจิบ

922 นางสาววริศรา ชัยสิทธิ์ 947 นางสาววาสนา หนักแนํน

923 นางวริศรา สํุมท๎าว 948 นางสาววาสนา หนูชูด

924 นางวริษา ไขํแก๎ว 949 พันตรีหญิงวิกานดา คงทน

925 นางสาววลียา เกษราพงศ๑ 950 นางสาววิจารินทร๑ เปรียบดีสุด

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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แถวที่ 19 (รายงานตวั KLB 201)

19-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

951 นางสาววิจิตรา เกิดพะยัด 976 นางวิไลวรรณ ฉัตรพูนกุล

952 นายวิชชา ศรีเทพ 977 นางสาววิไลวรรณ เชื้อสะอาด

953 ดาบต ารวจวิชัย บุญร่ืน 978 ร๎อยต ารวจโทวิวรรธน๑ แสนสระน๎อย

954 นายวิชาญ วรรณพงษ๑ 979 นายวิศรุต วิเชียร

955 นายวิชาญ ศรีเล็ก 980 นายวิศิษฎ๑ หมอนทอง

956 ร๎อยต ารวจเอกวิเชษฐ๑ ไทยพาท 981 นายวิษณุ บุญศิริ

957 นายวิเชียร เล่ียมนางรอง 982 สิบเอกวิษณุ ยะฝ้ัน

958 นายวิทยา ตํางจิตร๑ 983 นายวิษนุวัตร จักรแก๎ว

959 สิบต ารวจตรีวิทูรย๑ ทับกลาง 984 นายวีรชน ปรางค๑วิเศษ

960 ร๎อยต ารวจโทวินัย นวลดุก 985 นายวีรภัทร กันภัย

961 นางสาววิภารัตน๑ เหนํงแดง 986 นายวีรศักด์ิ เสียงหวาน

962 นางสาววิภาศิริ ทองค า 987 นายวีระ เกษตรเอี่ยม

963 พันจําเอกวิมล คุณขยัน 988 นายวีระชัย วงษ๑อ๎วน

964 นางสาววิมลฤดี  ฟักมณี 989 นายวีระพงศ๑ ณ ระนอง

965 นายวิระ สุขชํวย 990 ดาบต ารวจวีระยุทธ เดชารัตน๑

966 นายวิรัตน๑  อุสมา 991 นายวีระยุทธ ศรีโภคา

967 นายวิริยะ  มานาดี 992 นายวีระศักด์ิ ทิพย๑วงศ๑

968 นายวิรุฬห๑ศักย๑ เนาหนองหวาย 993 นายวีระศักด์ิ แสงทอง

969 จําสิบเอกวิโรจน๑ ธนะขว๎าง 994 นางวีรินทร๑ มากเจริญ

970 นายวิโรจน๑ วันแก๎ว 995 นายวุฒิชัย จิตเงิน

971 นางวิลัยวรรณ พิมพ๑มหา 996 นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร๑

972 นางสาววิลาวัลย๑ กลัดง้ิว 997 นายวุฒิพงษ๑ สมานชื่น

973 นางสาววิลาสินี เหตุทอง 998 นางสาวเวคินี พูลรอด

974 นางสาววิไลลักษณ๑ สูงทรง 999 นายศรชัย ไชยเสนา

975 นางสาววิไลวรรณ ไกรละเมียด 1000 นายศรชัย บรรจงอักษร

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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แถวที่ 20 (รายงานตวั KLB 201)

20-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1001 นายศรัณย๑ เนียมมา 1026 นางสาวศิริพร สพานทอง

1002 นางสาวศรัณย๑ชนกม๑ พลเยี่ยม 1027 วําทีร๎่อยตรีหญิงศิริภัสร๑ ทิพย๑วรานุกูล

1003 นายศรายุทธ ปาโส 1028 นางสาวศิริรัตน๑ จ าปาศรี

1004 นางสาวศรินตา หลํุมใส 1029 นางสาวศิริรัตน๑ ภาคะ

1005 นางศรีประไพ รํวมทอง 1030 นางสาวศิริรัตน๑ สุทธิรักษ๑

1006 นางสาวศรีพรรณ๑ ชัยธิ 1031 นางศิริลักษณ๑ นรากูล

1007 นางสาวศรุตา เอี่ยมสุภา 1032 นางสาวศิริลักษณ๑ พาสุทธิ์

1008 นางศวรรยา พักทิง 1033 นางสาวศิริลักษณ๑ สีสิงห๑

1009 นางสาวศศิธร ศิรินพกุล 1034 นางศิริวรรณ ขันหลวง

1010 นางสาวศศิพิญญานันท๑ ปุง่ค าน๎อย 1035 นางศิริวรรณ ไฝเครือ

1011 นางสาวศศิมาพร จันทร๑แจํมใส 1036 นายศิลา พีรดาพัฒนพงศ๑

1012 นางสาวศศิมาภรณ๑ พันธุ๑เจริญ 1037 นางสาวศุทธินี เฉลิมลักษณ๑

1013 นางศศิมาศ ปานแก๎ว 1038 สิบต ารวจตรีศุภกฤต แสงมณี

1014 นางศศิวิมล ค าลอย 1039 นางสาวศุภกานต๑ บัวทิพย๑

1015 นางสาวศสิธร ชมภูวิเศษ 1040 นายศุภจักร รักบุญ

1016 นายศักดา โปจุ๎ย 1041 นายศุภชัย เชี่ยวชาญ

1017 สิบต ารวจตรีศักด์ิชัย ตอนสันเทียะ 1042 นายศุภชัย วับสันเทียะ

1018 นายศักด์ิชัย สิงห๑เปีย้ 1043 ร๎อยต ารวจเอกศุภโชค ดีแก๎ว

1019 ดาบต ารวจศักด์ิสิทธิ ์สงทองแก๎ว 1044 นายศุภนนท๑ ยางงาม

1020 นางศิญามล หลวงกิจจา 1045 นางสาวศุภนัญญา มาน๎อย

1021 นางสาวศิมาพร ค าวรรณ 1046 นางสาวศุภลักษ๑ บุญยืน

1022 นางสาวศิริกาญจน๑ ค าเลิศ 1047 นางสาวศุภลักษณ๑ ปล้ืมอารมย๑

1023 นางศิรินภา เดชพรหม 1048 นางศุภลักษณ๑ วรรณศิริ

1024 นางสาวศิรินันต๑ ชํางวาด 1049 นายศุภวงศ๑ น๎อยสุวรรณ

1025 นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร๑ 1050 วําทีร๎่อยตรีศุภวัฒน๑ ไชอาวุธ

รายชือ่มหาบัณฑิต
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แถวที่ 21 (รายงานตวั KLB 201)
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ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1051 นางสาวศุภางค๑ จรบุรมย๑ 1076 นางสาวสมภาส มาตา

1052 นางสาวศุภิวรรณ จันทเขต 1077 พันต ารวจโทสมยศ เชียงกางกุล

1053 นายเศรษฐชัย เภาพาน 1078 วําทีร๎่อยตรีหญิงสมฤทัย เขม๎นแก๎ว

1054 นางสาวโศภิตา วิสา 1079 ดาบต ารวจสมศักด์ิ ยามี

1055 นายสงกรานต๑ เชวงโชติก 1080 นายสมศักด์ิ สระกาศ

1056 นายสนิท อุลมาน 1081 นายสมสันติ ขออินทร๑กลาง

1057 นางสาวสใบทอง วงษ๑สุพันธ๑ 1082 นายสมัคร ขันค านันต๏ะ

1058 นายสมเกียรติ แซํโค๎ว 1083 จําสิบตรีสมัคร แสนสุวรรณ๑

1059 นายสมเกียรติ ฝอดสูงเนิน 1084 นายสรธันย๑ ณรงค๑

1060 นายสมเกียรติ พลรัมย๑ 1085 นายสรพงษ๑ วรโภชน๑

1061 นายสมคิด มุสุ 1086 นายสรวิชญ๑ มณีวงษ๑

1062 นายสมคิด ใหมํตา 1087 นางสราญลักษณ๑ ล าน๎อย

1063 พันต ารวจโทสมคิตร๑ โพธิษา 1088 นายสรายุทธ ทองยอด

1064 นางสาวสมจิตร รัตนวัน 1089 นายสรายุทธ เศียรอุํน

1065 ดาบต ารวจสมใจ เพ็งเซะ 1090 นายสรายุทธ อุตมะแก๎ว

1066 นางสาวสมใจ วรสวัสด์ิ 1091 นางสาวสรารัตน๑ ทองใบ

1067 นายสมชาติ ใจแก๎ว 1092 นายสราวุฒ นุํนสังข๑

1068 นายสมชาย ผดุงผล 1093 นายสราวุฒิ เมยขุนทด

1069 นายสมชาย ภูมิรัชธรรม 1094 นายสราวุธ ประดิษฐ๑

1070 พันต ารวจโทสมชาย ฦๅแรง 1095 นายสราวุธ หูมวงค๑

1071 นางสมถวิล มีลาภ 1096 นางสาวสโรชา มหาหิง

1072 ดาบต ารวจสมบัติ พงษ๑ณรงค๑ 1097 นางสวรรยา ชูเส๎นผม

1073 นางสาวสมปรารถนา บุญยืน 1098 นายสวัสด์ิ  ลมกาหลง

1074 นายสมพงศ๑ เสียงดี 1099 ร๎อยต ารวจโทสวัสด์ิ ปานถาวร

1075 นายสมพล สนธิสวน 1100 นางสัญญลักษณ๑ สุพรรณวิวัฒน๑
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1101 ดาบต ารวจสัญญา คันธมาทน๑ 1126 ร๎อยต ารวจเอกสิริชัย สีนิล

1102 นายสันดุสิทธิ ์ทองเปรียบ 1127 นางสิริญานี กันแม๎น

1103 นายสันติ เพชรแก๎ว 1128 นางสาวสิริณรัฐ คันศร

1104 จําสิบเอกสันติ อรรถเวทิน 1129 นางสิริดา นากิจ

1105 นายสันทวุฒน๑ ไชยสุภา 1130 นางสาวสิริพร พุมํประพันธ๑

1106 ดาบต ารวจสาธร มั่นคง 1131 นางสาวสิริรดา ภูมิภูเขียว

1107 นางสาวสายใจ ด าเกาะสมุย 1132 นางสาวสิริลักษณ๑ มิ่งขวัญ

1108 นางสาวสายบัว อิสโร 1133 นายสิริวัฒก๑ ภัทรวิเศษพันธ๑

1109 นางสายฝน เขตแวงควง 1134 นายสิริศักด์ิ สะดวก

1110 นางสายสุณีย๑ จันทร๑ตา 1135 นางสาวสีพลอย ประกอบผล

1111 นางสาวสายสุดา วงษ๑จ าปา 1136 นายสีหราช บัวเทีย่ง

1112 นางสาวสาริศา สุรมรรคา 1137 นางสาวสุกัญญา ดํานกระโทก

1113 นายสาโรช ทีฆเสนีย๑ 1138 นางสาวสุกัญญา บุญเอื้อ

1114 นางสาวสาวิณี สิทธิชัย 1139 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรยัง

1115 นางสาวสาวิตรี ดาวเรือง 1140 นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

1116 วําทีร๎่อยตรีหญิงส าเนียง ทานะเวช 1141 นางสาวสุกัญญา ศรีหาจร

1117 นางสาวส ารวม  เรืองแก๎ว 1142 นางสุกัญญา สารานพคุณ

1118 นายส ารวย อนงค๑ 1143 นางสุกัญญา สุขใส

1119 นายส าราญ พรหมทอง 1144 นางสุกุมา สุวรรณหิตาทร

1120 พันเอกสิทธิชัย โกศล 1145 นายสุขสวัสด์ิ ไมํแพง

1121 นายสิทธิชัย อุํนสวน 1146 นางสุขสัน ทนุการ

1122 นายสิทธินนท๑ เสาโท 1147 นางสาวสุขสาคร พงษ๑ธนู

1123 นายสิทธิพงษ๑ งามแสง 1148 นางสุคนึง ตรีสมานรักษ๑

1124 นายสิรวิชณ๑ ศิริวัฒนโชติกุล 1149 นางสุจิญาญ๑ เอี่ยมสมบูรณ๑

1125 นางสาวสิริกร ฝ่ายจารี 1150 นางสาวสุจิตรา ขจัดภัย
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1151 นางสาวสุจิตรา นาคค๎ุม 1176 นางสาวสุธิชา เรืองสิริ

1152 นางสาวสุจินันท๑ อินทะสร๎อย 1177 นางสาวสุธิดา จิรายุกุล

1153 นางสุชญา  ก าลังหาญ 1178 นางสาวสุธิศา จิตด ารงชัย

1154 ดาบต ารวจหญิงสุชัญญา จันทร๑ยิ้ม 1179 นายสุนทร ปันตัน

1155 นางสาวสุชาดา ศิริปัญญา 1180 นางสุนทรีภรณ๑ ทวีแสง

1156 ร๎อยต ารวจเอกสุชาติ วิชาสวัสด์ิ 1181 นางสาวสุนันต๑  จันทร๑เทพ

1157 นายสุดจิตร หยงสตาร๑ 1182 นายสุนันท๑ ปิริยะ

1158 นางสุดใจ ทองย๎อย 1183 นางสาวสุนันทา จุติรักษ๑

1159 นางสาวสุดารัตน๑  โกศล 1184 นางสาวสุนันทา หุนํกระโทก

1160 นางสาวสุดารัตน๑ ไกรนุกูล 1185 นายสุนา วงษ๑ละคร

1161 นางสาวสุดารัตน๑ ค าวรรณดี 1186 นางสุนิดา มั่นตําย

1162 นางสาวสุดาวรรณ ฝายนันชัย 1187 นางสาวสุนิศา ขวักไขวํ

1163 นางสาวสุทธิกานต๑ ทองเบือ้ง 1188 นางสุนิสา ชัยธงรัตน๑

1164 นางสาวสุทธิกานต๑ สุทธิ 1189 นางสาวสุนิสา ปานดี

1165 นายสุทธินันท๑ ปลิวมา 1190 นางสาวสุนิสา ศุภลักษณ๑

1166 นายสุทธิพงษ๑ ไทยบรรเทิง 1191 นายสุบัญฑิตย๑ ไชยแก๎ว

1167 นางสาวสุทธิลักษณ๑ ธนุนาจารย๑ 1192 นายสุปัญญา แก๎วมณี

1168 นายสุทนต๑ ศุภนาม 1193 วําทีร๎่อยตรีสุพงษ๑ ค าพระ

1169 สิบต ารวจตรีสุทิน โพธิท์อง 1194 ร๎อยต ารวจเอกสุพจน๑ นุรักษ๑วิบูลพงศ๑

1170 ร๎อยต ารวจโทสุเทพ อุดมรักษ๑ 1195 จําสิบเอกสุพรรณ๑ ม๎าแก๎ว

1171 สิบเอกสุธน ทองสินธุ๑ 1196 นางสาวสุพรรณี มาลาศรี

1172 จําเอกสุธน ปักษี 1197 นางสาวสุพรรษา โคตรฉิมพลี

1173 ดาบต ารวจสุธะรัตน๑ ณ รังษี 1198 นางสาวสุพรรษา จันทร๑หอม

1174 นางสุธาสินี โทรัตน๑ 1199 นายสุพัฒน๑พงษ๑ มูสิกพงษ๑

1175 นางสาวสุธาสินี เนตรโรจน๑ 1200 นางสาวสุพัตรา เฟือ่งธรรมขจร
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1201 นางสาวสุพัตรา สุปเม 1226 ร๎อยต ารวจเอกสุรศักด์ิ สุดเมือง

1202 ร๎อยต ารวจโทหญิงสุภัคนางค๑ วณิชาติ 1227 นายสุรสิทธิ ์เพาะบุญ

1203 นางสาวสุภัทรา  สุขค าเมล๑ 1228 นายสุรสิทธิ ์อุปฮาด

1204 นางสาวสุภากาญจน๑ มุณีแก๎ว 1229 นายสุรสีห๑ วรโยธา

1205 นางสุภาพร ทองขวิด 1230 พันจําอากาศเอกสุรารักษ๑ ศาลาแดง

1206 นางสุภาพร รัมพณีนิล 1231 ดาบต ารวจสุรินทร๑ เทพรักษ๑

1207 นางสุภาพร สิริชีวกุล 1232 นางสุรินทร อัฐนาค

1208 นางสาวสุภาพร หงษา 1233 นายสุริยะ ข าพงศ๑

1209 นางสาวสุภาพรรณ ด าเกิงลักษณ๑ 1234 นายสุริยะเทพ ฉายาพิทักษ๑กุล

1210 นางสุภาภรณ๑ ทองเกล้ียง 1235 นายสุริยา ถิรวิชัยกุล

1211 นางสาวสุภาวดี มากบริบูรณ๑ 1236 นายสุริยา รัชสิทธินนท๑

1212 นายสุภาส แป้นชาตรี 1237 นายสุริยา หรสิทธิ์

1213 นางสาวสุภิญญา อุํนเจริญ 1238 นางสาวสุรีพร ปลาบูทํอง

1214 นางสาวสุมาลี คลังทอง 1239 นางสุรีย๑พร ฉิมเล็ก

1215 นางสุมาลี อินทพันธ๑ 1240 นางสุรีย๑รัช ก าปัน่ทอง

1216 นางสาวสุมิตรา แก๎วประทุม 1241 นางสาวสุลาวัลย๑ จันดี

1217 นายสุรเจตน๑ เพียนอก 1242 นางสุวณี กิจวิจิตร

1218 นายสุรชัย ทุมวงษ๑ 1243 นางสาวสุวภัทร นุํมประไพ

1219 ดาบต ารวจสุรชาติ ปานแก๎ว 1244 นางสาวสุวภัทร พลเรือง

1220 นายสุรเชษฐ๑ โคตรบรรเทา 1245 นางสาวสุวรรณ พรมพุย๎

1221 จําอากาศเอกสุรเชษฐ๑ จิตรา 1246 นางสุวรรณา พันธุ๑หวยพงษ๑

1222 นายสุรเชษฐ๑ ชุมสังข๑ 1247 นางสาวสุวรีย๑ อัครพงศ๑เดชาโชติ

1223 นางสาวสุรภากร อภิรติง 1248 นางสาวสุวะพิชชา ธนาวุฒิ

1224 นายสุรศักด์ิ ขันตี 1249 นายสุวิทย๑ กุหลาบวงษ๑

1225 นายสุรศักด์ิ บิลลําเต๏ะ 1250 พันจําเอกสุวิน ห๎องแซง
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1251 นางสุวิภา แก๎วสาร 1276 ร๎อยต ารวจโทหาญพล ปานเล็ก

1252 นางสาวสุวิมล ทับทอง 1277 นางสาวเหมือนฝัน จันทร๑สารโสภณ

1253 นางสาวสุวิมล ศรีจันทร๑ 1278 พันต ารวจตรีอกนิษฐ๑ หลงแก๎ว

1254 นางสาวสุวิษา วิไชยยา 1279 นายอดิเทพ หมํอมเป้

1255 นายเสกพล ดิษฐโชติ 1280 นายอดิศร ปาลาศ

1256 นายเสกสรร ฤทธิรํุ์ง 1281 พันจําเอกอดิศักด์ิ ทรงโคตร

1257 นายเสกสรร แสงขาว 1282 จําเอกอดิศักด์ิ วัจนานนท๑

1258 นายเสกสรรค๑ แสงเทพ 1283 นายอดิศักด์ิ สละ

1259 นายเสถียร แก๎วงาม 1284 พันจําเอกอดุลย๑ พรมมานอก

1260 นางสาวเสาวณีย๑ โชติกะ 1285 นางอธิชา ศรีวรรณ๑

1261 นางสาวเสาวลักษณ๑ เงียบสุข 1286 นายอธิภัทร ส่ือกลาง

1262 นางเสาวลักษณ๑ ภักดีประพันธ๑ 1287 นายอธิรัฐ บรรดาศักด์ิ

1263 นางเสาวลักษณ๑ แสงทอง 1288 นางสาวอนงค๑ สีพลไกร

1264 นายแสงดาว แซํล้ิม 1289 นางสาวอนงค๑นาฎ ต๎ูเพชร

1265 นางสาวแสงร๎ุง วิเศษชาติ 1290 นางสาวอนัญญา ปาปะเก

1266 นายแสน ไกรมณี 1291 นางสาวอนัญญา ศาตะมาน

1267 นายโสภณ เดชทิศ 1292 นายอนุชิต ค าศรีพล

1268 นางโสภา คงเมือง 1293 วําทีร๎่อยโทอนุเทพ  ศรีดาวเรือง

1269 นางสาวโสภา เปล้ืองรัมย๑ 1294 วําทีร๎่อยตรีอนุพันธ๑ กมลดีเยี่ยม

1270 นางสาวโสรยา เล็กประโคน 1295 นายอนุรักษ๑ การบรรจง

1271 จําเอกโสรส ลอดรันดา 1296 นายอนุรักษ๑ นาคแก๎ว

1272 นางหทัยพัชร๑ แก๎วประสิทธิ์ 1297 นายอนุวัฒน๑ วงค๑พลัด

1273 นางหนึ่งฤทัย พรหมบุตร 1298 ดาบต ารวจอนุสรณ๑ ค าหอม

1274 นางสาวหฤทัย ปุณประเสริฐ 1299 นางสาวอนุสรณ๑ ยืนยง

1275 นายหัสณพงษ๑ แก๎วไธสง 1300 นางสาวอโนชา เขื่อนเมฆ

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

             รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษสุราษฎร์ธานี, สระบุร,ี ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, น่าน, นครปฐม

 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่22  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 26 (รายงานตวั KLB 201)

26-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1301 นายอภิชัย ปรากฎวงษ๑ 1326 นางสาวอรลักษณ๑ หนูทอง

1302 นายอภิชาต ปิน่ชัยพัฒน๑ 1327 นางสาวอรวรรณ ค าโสภา

1303 ร๎อยต ารวจตรีอภิเชษ กิมาลี 1328 นางสาวอรวรรณ บุญปราการ

1304 นางสาวอภิญญา จันทร๑ชม 1329 นางสาวอรวรรณ พันธ๑ตํุน

1305 นางสาวอภิญญา นิกล่ า 1330 นางสาวอรอนงค๑ อ าลอย

1306 นางสาวอภิญญา หลวงกิจจา 1331 นางสาวอรอุมา โคตรมหา

1307 นายอภิรักษ๑  นิสัยดี 1332 นางสาวอรอุมา สุชีวะ

1308 นายอภิรักษ๑ ทิมมณี 1333 นางสาวอริศรา แนวโสภี

1309 นายอภิวัฒน๑ วัชราภิรักษ๑ 1334 นางสาวอริสรา ต๊ิบปโจ๏ก

1310 นางสาวอมรรัตน๑ ทองเกล้ียง 1335 นางสาวอรุณรัตน๑ สุทธเขตต๑

1311 นางสาวอมรรัตน๑ เทีย่งธรรม 1336 นางอรุณี เจริญตา

1312 นางสาวอมราวดี จองรัตนวนิช 1337 นางสาวอลิษา จิตรภูษา

1313 นางสาวอรชุดา จันทร๑ล้ า 1338 นางสาวอลิสา ยังเยี่ยม

1314 นางสาวอรญา ค าภู 1339 นางสาวอลิสา สุขกล่ า

1315 นางสาวอรทัย ประทีป ณ ถลาง 1340 สิบเอกอัครเดช ดีหมัด

1316 นางสาวอรไท กลํุมยา 1341 นายอัครพงษ๑ ศิริบูรณ๑

1317 นางสาวอรปรียา ธีรปัญญาพัฒน๑ 1342 สิบเอกอัครพล กาญจนสมบูรณ๑

1318 นางสาวอรพรรณ แก๎วไทรท๎วม 1343 นางสาวอังกาบ งามศิริ

1319 นางสาวอรพรรณ พรมขัดดุก 1344 นางสาวอัจฉรพรรณ หอมรส

1320 นายอรรถกร รํุงเจิดฟ้า 1345 นางสาวอัจฉราพร เทีย่งตรง

1321 นายอรรถพงศ๑ อินทร๑โอภาส 1346 นางสาวอัจฉราพร แย๎มกระโทก

1322 นายอรรถพงษ๑ พิลาหา 1347 นางสาวอัจฉรารัตน๑ พิมพ๑ทอง

1323 นางสาวอรรถพร ตํุนไว 1348 นางสาวอัญชรี สีหานาม

1324 นายอรรถพร ศรีสุข 1349 นางสาวอัญชลิกา พุมํอิ่ม

1325 นายอรรถพล ศุภกาญจน๑กุล 1350 นางสาวอัญชลี จิระดา

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

             รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษสุราษฎร์ธานี, สระบุร,ี ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, น่าน, นครปฐม

 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่22  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 27 (รายงานตวั KLB 201)

27-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1351 นางสาวอัญชลี ทิมน๎อย 1376 นายอ านาจ นิลสงค๑

1352 นางสาวอัญชลี แบขุนทด 1377 นายอ านาจ ระหัส

1353 ร๎อยต ารวจโทหญิงอัญชิษฐา สิริโภคินกุล 1378 นางสาวอ าพรรัตน๑ อุดมสุข

1354 นางสาวอัญญารัตน๑ มูลสูตร 1379 นางสาวอ าภา อารีเอื้อ

1355 นายอัฐพร แก๎วคล้ า 1380 นางสาวอินท๑ชลิตา พงษ๑วราพัฒน๑

1356 นางสาวอัมพร ยิ่งได๎ชม 1381 ร๎อยต ารวจโทอิศรา เจริญธรรม

1357 พันต ารวจโทอัยรัตน๑ ถาวรเรืองฤทธิ์ 1382 นายอิสระ เค๎าศิริวัฒน๑

1358 นายอาคม ทองอินทร๑ 1383 นายอิสระ ชํวยนาเขตร๑

1359 นายอาคม หนูวงค๑ 1384 นางสาวอุชุมา ใจห๎าว

1360 นายอาจิณเวท โพธิรังสิยากร 1385 ดาบต ารวจอุดมพร ทองชู

1361 นายอาทิตย๑ แกํนทอง 1386 นายหมวดตรีอุทัย หมุนจ านงค๑

1362 นายอาทิตย๑ เนคะมัชชะ 1387 นางสาวอุบล ค าประกอบ

1363 นางอาทิตยา เศรษฐเสถียร 1388 นายอุบล ค าเพ็ง

1364 นายอานนท๑ บํายเทีย่ง 1389 นางสาวอุมาพร กันสาตร๑

1365 นายอานนท๑ สครรัมย๑ 1390 ร๎อยต ารวจโทหญิงอุมาพร ธรรมสมบัติ

1366 นางอาพร อนงค๑ 1391 นางสาวอุมาลี ทานะสิงห๑

1367 นางสาวอาภัสรา อาจไพรินทร๑ 1392 นางอุไรทอง จ ารัส

1368 นางสาวอาภาภรณ๑ อุตม๑อําง 1393 นางสาวอุไรรักษ๑   สางรัมย๑

1369 นายอารชวิน เวงศ๑วรรธน๑ 1394 นางสาวอุไรวรรณ จันทร๑ผล

1370 นายอํารีด พลนุ๎ย 1395 นางสาวอุษณีย๑ เพชรรัตน๑

1371 นางอารีรัตน๑ เกิดผล 1396 นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา

1372 วําทีร๎่อยตรีอาวิภัช กุลดิษยฉัตร 1397 นายเอก บุญญนที

1373 นายอ านวย นารีนุช 1398 ร๎อยต ารวจเอกเอกชัย ชัยวงค๑

1374 นายอ านวย เปรมกิจพรพัฒนา 1399 นายเอกชัย ท๎าวค ามา

1375 นายอ านาจ นารีบุตร 1400 นายเอกชัย สุขก๎อน

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

             รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษสุราษฎร์ธานี, สระบุร,ี ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, น่าน, นครปฐม

 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่22  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 28 (รายงานตวั KLB 201)

28-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1401 นายเอกพจน๑ เสือดาว

1402 นายเอกภพ มาสขาว

1403 นายเอกลักษณ๑ จ านงค๑ศาสตร๑

1404 นายเอกเลิศ แสวงวโรตม๑

1405 นายเอกวิทย๑ วุฒิเสลา

1406 นายเอนก ศรีก าปัง

1407 นายเอนก ศรีสองเมือง

1408 นางสาวเอื้องทิพย๑ ฑีฆาวงค๑

1409 นางสาวเอื้อมจิต ชาระ

1410 นายฮาฟีซี ดอเลาะ

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

             รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษสุราษฎร์ธานี, สระบุร,ี ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, น่าน, นครปฐม

 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่22  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 29 (รายงานตวั KLB 301)

29-29 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1 พระครูอุทิศธรรมคุณ(ชาญชัย เขม๎นเขตการ)

2 พระมหากิตติพงษ๑ เผําต๏ะใจ

3 พระมหาชัยวุฒิ โกษาแสง

4 พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ๎าย

5 พระมหาวิชชา นาหัวนิน

6 พระมหาสุเธียร กันยาญาติ

7 พระจิรายุ กนกแก๎ว

8 พระภูธร งามนัก

9 พระมานะ  แสงห๎วยไทย

10 พระศุภกิตต์ิ รอดจันทร๑

11 พระสมศักด์ิ ไหมทอง

12 พระเอกชัย ปะริเวทัง

รายชือ่มหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

             รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษสุราษฎร์ธานี, สระบุร,ี ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, น่าน, นครปฐม

 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตทิุกจังหวัด)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที ่22  มถุินายน 2560 (คาบบ่าย)

แถวที่ 32 (รายงานตวั KLB 301)

32-32 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  26 ม.ค. 2552 


