
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (บรหิารธุรกิจ) 26 นางสาวกฤษณา เจียมกจิรุ่ง
1 นางสาวญาดา โคระทัต 27 นางสาวกนัยารัตน์ ทองแกว้

ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (ทางสงัคมศาสตร์) วิชาเอกบรหิารธุรกิจ 28 นางสาวนิชนันท์ กอ่กลุกติาการ
2 นางสาวลักษมี งามมีศรี 29 นางสาวปาหนัน พนัธพ์ฒัน์
3 นายวทิยา ภัทรเมธากลุ 30 นางสาวศิริพร แซ่อึง้
4 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สวา่ง 31 นางสาวสุกนัยา ตวนกู

ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (บรหิารธุรกิจ) หลกัสตูรภาษาอังกฤษ 32 นายสุทัศน์ ทองศรี
5 นางสาวขวญัฤทัย บุญเลิศ 33 นางสาวสุภาวดี สังข์วรรณ
6 นายเชิดพนัธ ์สุคนธพ์งษ์เผ่า 34 นางสุมาลี พงศดิลก
7 นายโนเอล เฟอร์นานเดส 35 นายสุวยี์วชัร์ ด ารงพานิชชัย
8 นายเปาว ์จ าปาเงิน 36 นางสาวโสภิดา พลเยีย่ม
9 นายพรศีล โตโต้ บุทกสักา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร)
10 นางสาวสิตาภา บัวเกษ 37 นางสาวสุภาวดี นวลศรี
11 นางสาวองครัตน์ติยา กติติโชติวฒันา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร) หลกัสตูรนานาชาติ

บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต 38 นายปฏิภาณ ปัญญานิธกิลุ
12 นายกติติภณ วงศ์สิริโสภณ 39 นางสาวเมนดา จุย้บุญมี
13 นางจริยาภรณ์ ศรีสังวาลย์ 40 นางสาววรรณรักษ์ เตียงพทิักษ์
14 นางจุฑาทิพย์ เดชยางกรู 41 นางสาวไหมฟาง ศักดิเศรษฐ์
15 นางสาวชยาภรณ์ แสงเฟื่อง ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ไทยศึกษา)
16 นางสาวณัฐรียา พร้ิงสกลุชัย 42 นางสาวธญัญารักษ์ พมิาน
17 นางสาวเบญจมาส สิริใจ 43 นางสาวปิยนุช นามวงศ์
18 นางสาวเพชรรัตน์ นิลประเสริฐ 44 นายยุทธนา กจิสุภี
19 นายโรจนศักด์ิ แสงธศิริวไิล 45 นางสาวรุ่งนภา สงวนศักด์ิศรี
20 นายสยาม ประเสริฐกลุ 46 นางสาวสุภาวดี พรหมสีทอง
21 นายสุรทิน กรีด ารงศักด์ิ ศศ.ม. (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตา่งประเทศ)
22 นางสาวสุรีรัตน์ ชดช้อย 47 นายคาร์ล วรัชโก้
23 นายอภิภูมิ กติติกอ้งนภา 48 นางสาวปรียาภัสสร์ ศรีนนท์
24 นางสาวอาทิชา ฉิมพาลี 49 นายภาณุพงศ์ ฉันทวชัร

ศศ.ม. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์) 50 นางสาวอเล็กซานดร้า โคโลดชิชิค
25 นางสาวกรกมล ห้องสวสัด์ิ

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต
            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)
            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

แถวที ่1 (รำยงำนตวั KLB 201)

1-36 FM  บว.6-2 บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

51 นางสาวชไมรัตน์ สมร 76 นางสาวอรพรรณ แซ่ฉั่ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล) 77 นางสาวอรวิภา รุ่มโรย

52 นางสาวกรภัค จรัสวิทย์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

53 นายคงสิทธิ ์ปรัชชญาสิทธิกุล 78 พันต ารวจโทหญิงกชพร มิลินทางกูร

54 นางสาวจิตรา จิตจงเจริญ 79 นางสาวกมลธน บัวยอม

55 นางสาวชวัลญา คุรุเสถียรพงศ์ 80 นางสาวกมลวรรณ รุ้งกฤตผล

56 นางสาวฐิตาพร มโนบุญราศี 81 นายกร ลาภอภิสิทธิกุล

57 นายณ รัก ธนาชีวิต 82 ว่าทีร้่อยตรีกรชปกร พึง่โพธิ์

58 นายทรงพล กิตติชยารักษ์ 83 นางสาวกรรณิกา หนูดาษ

59 นางสาวธนาวรรณ กุลชาติบัณฑิต 84 นางสาวกัญณภัทร ธีรโภคินกุล

60 นางสาวนันทกา โกศลอินทรีย์ 85 นางสาวกัญณภา ส่งแสง

61 นายพิพัฒน์ ตันมณี 86 นางสาวกัญวิชชา กุลอัครารษิกา

62 นางสาวไพพรรณ สดวกการ 87 นางสาวกันติศา กันทจันทร์

63 นางสาวมนสา ศรีพนา 88 นางสาวกานดา สร้อยมณี

64 นางสาวมาลี วรลัคนากุล 89 นางสาวกานต์ชนิต โยธารักษ์

65 นางสาวลัดดา วรลัคนากุล 90 นางสาวกานต์วดี เพิม่ผล

66 นางสาววชิรญาณ์ มณีวรรณ 91 นายกิตติภูมิ กุญชร

67 นายวีรวิชญ์ วีระฉัตรพงศ์ 92 นายกิตติศักด์ิ เจิมสิทธิประเสริฐ

68 นางสาวสมจิตต์ อิถรัตน์ 93 นายเกียรติศักด์ิ ศรีเจริญ

69 นางสาวสมสุรางค์ จุละจาริตต์ 94 นายโกศล ชื่นชมสกุลชัย

70 นางสุธัญญา อภิกุลวณิช 95 นางจงจิตร รัตนพิทักษ์

71 นางสาวสุนี วงศ์สัมพันธ์กุล 96 นางสาวจันทรากานต์ เจริญพิศยกุล

72 นางสาวสุพรรษา อติสงเคราะห์ 97 นางสาวจิรภา ในจิตร

73 นางสาวแสงรวี พรมแสง 98 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรงชุ่ม

74 นายเหมพัสสิริ หว่างพัน 99 นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน

75 นางสาวอมรรัตน์ เทพเจษฎาภูเบนทร์ 100 นางสาวฉัตรกมล กังวาลไกล

แถวที ่2 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

2-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

101 นางสาวฉัตรชฎา เกิดศิริ 126 นางสาวปัญญารัตน์ คุณค าพระ

102 นางสาวชนันพร แผ้วชนะ 127 ร้อยโทปาลีวัจน์ เนียมฤทธิ์

103 นางสาวชนากานต์ สังขณี 128 นายปิยณัฏฐ์ มัวจะบก

104 นายชวลิต เชี่ยวศิลป์ 129 นางสาวปุณิกา โลหะมงคล

105 ร้อยต ารวจโทหญิงชัชนท รัตนจ านงค์ 130 นายพงศกร จรณะ

106 นายชุติพันธุ ์สุดเดือน 131 สิบเอกพงษ์เทพ จันทะพรม

107 นายโชดก ทัพประเสริฐ 132 นางสาวพนิดา เกิดสม

108 นายฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร 133 ว่าทีร้่อยตรีหญิงพรพิมล นิสสิริ

109 นางสาวฐิติมา วีระกุล 134 นางสาวพรพิมล สายปาน

110 นางสาวณัฐธิดา ด่านผดุงธรรม 135 นางสาวพรพิมล เอกกิตติเสถียร

111 นายณัฐพงศ์ มุ่งหวังเจริญกิจ 136 นางสาวพัฒน์ชญา รัตนชน

112 นายณัฐพิพัฒน์ หอมสุคนธ์ 137 นางสาวพัทธนันท์ ธิตินันทิพัฒน์

113 นางสาวดวงประภา ณ ล าปาง 138 นางสาวภัทรรินทร์ กิ่งวิชิต

114 นางสาวทราภรณ์ กรีธาธร 139 นายภูชิต บุญสวัสด์ิ

115 นางสาวทิษฏยา วงศ์ธวัชนุกูล 140 นางสาวมณฑิรา นุ่มนวล

116 นายธนเสฏฐ์ โมระศิลปิน 141 นางสาวมุจรินทร์ รวยส ารวย

117 นายธรรมไพบูลย์ พรวัฒนา 142 นางสาวยุวดี ปราบสมุทร

118 นางสาวธิติธรา ธีรนิติกุล 143 นายระพีพันธ์ จอมมะเริง

119 เรืออากาศตรีหญิงธิมณฑา ปองเสง่ียม 144 นางสาวรังศิมา ปราศจากทุกข์

120 นางสาวนฤมล อ่อนเพ็ง 145 นางสาวรังสิยา พุม่สุวรรณ

121 ร้อยต ารวจเอกหญิงเนตรชนก จุลพูล 146 นางสาวรัชนีกร ประสาทพรศักด์ิ

122 นายบุญทรัพย์ กังวาลวุฒิพงศ์ 147 นายรัฐสิทธิ ์ปาลินทร

123 นางสาวปนิธี สังขนิตย์ 148 นางสาววงจันทร์ เจียรจินดา

124 นายปราณนต์ ปานชนะ 149 นางสาววนัญญา สมาธิ

125 นางสาวปริสา กันติเกตุ 150 นายวัจน์กร แสนป้อ

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่3 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

3-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

151 นางสาววัชรินทร์ ศิรวจนะกุล 176 นางสาวอรรย์เดชินทร์ โพธิศ์รีทอง

152 นายวัลชัย สุขจิตต์ 177 นางสาวอัญชลี ผลพรหม

153 นายวิศวุธ นิชานนท์ 178 นายอาทิตย์ ทนงค์แผง

154 ร้อยตรีวุฒิศักด์ิ เอี่ยมนาม 179 นางสาวอุทุมพร เฉลียวชาติ

155 นายศรัณย์รัฐ ยุวชาติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

156 นางสาวศรัณย์รัตน์ หาญพลาชัย 180 นางสาวกชกร จันทมาส

157 นางสาวศศิธร เรืองกูล 181 นางสาวกชกร ชูบัว

158 นางสาวศุภวัลย์ สุนันทารอด 182 นางสาวกชกร อุณหนันท์

159 นางสาวโศรดา นาคประเสริฐ 183 นางสาวกชนภัส สุตะคาน

160 นางสาวสมจิตต์ ชลพนารักษ์ 184 นางสาวกชพร ฮะแสวง

161 ร้อยโทสมชาย สระค า 185 นางสาวกชมล พุม่นิมิตร

162 สิบต ารวจตรีสรวัชร์ ศรศรี 186 นางสาวกนกกาญจน์ แวงหินกอง

163 ร้อยเอกสิทธิพงษ์ ลุนส าโรง 187 นางสาวกนกกาญจน์ สงข์สุวรรณ

164 นางสาวสิริอาภา จิตรวิขาม 188 นางสาวกนกพร แก้ววงษา

165 นางสาวสุจิตรา สมบัติ 189 นางสาวกนกพร วรสิงห์

166 นางสาวสุชัญญา ลิปิกรลือชา 190 นางสาวกนกพรรณ พูลเพิม่

167 นางสาวสุชานันท์ ทองส่งโสม 191 นางสาวกนกภรณ์ ปาปวน

168 นางสาวสุดสวาท ผิวโพนม่วง 192 นางสาวกนกวรรณ กล่ินมาลา

169 นางสาวสุธิยา ตาเย๊ะ 193 นางสาวกนกวรรณ สุขแพ

170 นางสาวสุภัทธิรา โมรา 194 นางกนกวรรณ สุ่นจันทร์

171 นายสุวิชาญ ปุยข าบก 195 นางสาวกนกวรรณ เหนือทอง

172 นางสาวอนิตยา นวลหอ 196 นางสาวกนกวรรษ์ ฉิ่งแก้ว

173 นายอนุพันธ์ จ าปา 197 นางสาวกนกวลัยลักษณ์ นาคโครพ

174 นางสาวอภัสรินทร์ ศรคม 198 นางสาวกนลา อิงไพบูลย์

175 นางสาวอมรา สัจจะสกุลชัย 199 นางสาวกนิษฐา โนนลือชา

200 นางสาวกมลชนก พรเจริญ

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่4 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

4-36 
FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

201 นางสาวกมลชนก วาดวงศ์ 226 นายกฤษณ์ ล้ีไพโรจน์กุล

202 นางสาวกมลทิพย์ กุตรัตน์ 227 นางสาวกฤษติกา คงนิล

203 นางสาวกมลทิพย์ คูณทวี 228 นายกฤษนันท์ ยอดแก้ว

204 นางสาวกมลทิพย์ สระทองล้อม 229 นางสาวกวิสรา พร้อมมูล

205 นางสาวกมลมาศ หนูโต 230 นางสาวกวิสรา เมธากวินโสภณ

206 นางสาวกมลวรรณ วงษ์กล่อม 231 นายกษิด์ิเดช ปัญญากาญจน์

207 นายกมเลศ ดวงธนู 232 นางสาวกษิราพัทน์ มีมาก

208 นางสาวกรภัคมน บริบูรณ์ 233 นางสาวกอฉัตร เพชรสาย

209 นางสาวกรรณิกา กิ่งแก้ว 234 นางสาวกังสดาล ชื่นใจ

210 นางสาวกรรณิการ์ แตงภู่ 235 นางสาวกัญจน์ชญาน์ พืชนะผล

211 นางสาวกรรณิการ์ พัดด้วง 236 นางสาวกัญจน์ณิชา เลิศเกตุพัฒนกุล

212 นางสาวกรวรรณ สุ่นประเสริฐ 237 นางสาวกัญจน์นิชา ชินภัทร์ตันติวุฒิ

213 นางสาวกรวรรณ สุพรรณ 238 นางสาวกัญญณัช ภุชงค์มาศ

214 นางกรวรรณ เหล็กเพชร 239 นางสาวกัญญภา นวสิรคุณ

215 นางสาวกรวิชรัชฎิ ์ ไกรเทพ 240 นางสาวกัญญาภา งามปล่ัง

216 นางสาวกรวิภา เอมะศิริ 241 นางสาวกัญณภัทร ธรรมธรรศกร

217 นางสาวกรองทอง เศรษฐคุปต์ 242 นางสาวกัณณิกา พุฒิศรีกุล

218 นายกฤตติณ ขวัญสกุล 243 นางกัทลี ชูโต

219 นายกฤตภัทร จันทร์บ่อน้อย 244 นายกันต์ มงคลากร

220 นางสาวกฤตยา เชาวน์สิทธ์ 245 นางสาวกันต์กนิษฐ น้ าค้าง

221 นางสาวกฤติกา สุนทรารชุน 246 นายกันตชัย อบถม

222 นายกฤษกร มหันต์ชาครพงศ์ 247 นางสาวกันตณัช ยอดยิ่ง

223 นายกฤษฎา ทรัพย์เรือง 248 นางสาวกันตยา เหินฟ้าปัญญา

224 นายกฤษฎา นิลศิริ 249 นางสาวกันธิชา รักษายศ

225 นายกฤษฏ์วรรธน์ คะวิลัย 250 นางสาวกันย์สุดา รักเรืองรอง

แถวที ่5 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

5-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

251 นางสาวกันยารัตน์ ตาเรือนวัง 276 นายกิตติศักด์ิ สร้อยสนธิ์

252 นายกัมปนาท จันทร์หิรัญ 277 นางสาวกิติญา แก้วอ าไพ

253 นางสาวกัลยา เกษตรสิงห์ 278 นายกิตินนท์ รุจิณรงค์

254 นางสาวกัลยา ชอบธรรม 279 นางสาวกินรี ล าเจียก

255 นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์ 280 นางสาวกุลจิรา เหล่าประเสริฐ

256 นางสาวกาญจนา ธนนชัย 281 นางสาวกุลชญา วรพิรางกูร

257 นางสาวกาญจนา นาคพันธ์สังข์ 282 นางสาวกุลปาลี มั่งมีธนวาณิชย์

258 นางสาวกาญจนา โยวะ 283 นางสาวกุลวดี ภูพ่ระภัย

259 นางสาวกาญจนา วรรณฉวี 284 นางสาวกุลิสรา จันทชุ่มทิพย์

260 นางสาวกาญจนา หมัดนุรักษ์ 285 นายเกรียงศักด์ิ บุญวงศ์

261 นางสาวกานดา แสงสงวน 286 นางสาวเกรียงษร พสุนนท์

262 นางสาวกานต์ธิดา สินทรัพย์ 287 นางสาวเกวลิน คงมั่น

263 นายการุณย์ ศุภพิพัฒน์ 288 นางสาวเกศกนก ต้นโพธิโ์ต

264 นายก าธร ธรรมมงคลชัย 289 นางสาวเกศกนก เสริมแก้ว

265 นางสาวก าไล บ้านกล้วย 290 นางสาวเกศแก้ว กล่ าทอง

266 นางสาวกิ่งกาญจน์ กาญจนาภาศ 291 นางสาวเกศณี ครุธเกตุ

267 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วก้อน 292 นางสาวเกศวรีย์ ชูฤทธิ์

268 นางสาวกิ่งกานต์ มโนบาล 293 นางสาวเกษมณี ดวงประทุม

269 นายกิตติคุณ คงสาคร 294 นางสาวเกษราภรณ์ วัฒนเกษมสกุล

270 นายกิตติชัย เหลืองรัษฎากร 295 นางสาวเกษรินทร์ หล่อกิตติวงศ์

271 นางสาวกิตติญา แสนนาม 296 นางสาวเกษศิรินทร์ สดสวย

272 นายกิตติธัช หอมอ่อน 297 นายเกียรติโชติ เหมือนสิงห์

273 นายกิตติพงษ์ ชุมนุมพร 298 นายเกียรติศักด์ิ งามพักตร์

274 นายกิตติพัฒน์ รักษ์บงกชกุล 299 นายเกียรติศักด์ิ บุญบุตร

275 นายกิตติศักด์ิ จันทวงษ์ 300 นางสาวเกียรติสุดา พันระยะ

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่6 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

6-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

301 นางสาวเกียวหลิน สิมทราช 326 นางสาวจงรัก โรจนวิภาต

302 นายไกรสิทธิ สิงห์กาญจนโรจน์ 327 นายจดุรงค์ วรสูตร

303 นางสาวขจงกฤษ บัวแก้ว 328 นางสาวจตุพร เดชกล้า

304 นายขจรเดช หนูทอง 329 นายจตุพล ขุยข า

305 นายขจรพล พิมพ์หงษ์ 330 นายจตุรงค์ ก๋งอุบล

306 นายขจรศักด์ิ พนมเครือวงษ์ 331 นายจตุรงค์ โตชัยภูมิ

307 นายขณัฐศักด์ิ ธรรมศาล 332 นายจตุรภัทร กิจรัตนา

308 นางสาวขนิษฐา ท้วมธรรม 333 นางสาวจรรยารัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์

309 นางสาวขนิษฐา อติฉันท์โฑ 334 นางสาวจริญญา กล่ าอุไร

310 นางสาวขวัญกมล ไทยเขียว 335 นางจริยา เครือสินธุ์

311 นางสาวขวัญชนก หลงประดิษฐ 336 นางจรีวรรณ สินสมบูรณ์

312 นางสาวขวัญตา จันทะคูณ 337 นายจักรพงษ์ นินะนา

313 นายขวัญบุรินทร์ ไขแสง 338 นายจักรพล อัสสกาญจน์

314 นายเขตฟ้า แก้วโชติ 339 นางสาวจันจิรา ชนะสงคราม

315 นางสาวเขมจิรา ขาวนวล 340 นางสาวจันจิรา สร้อยมาลา

316 นางสาวเขมินทรา ฉัตรชัยสุชา 341 นางสาวจันทร์จิรา ถาวร

317 นางสาวไข่แก้ว ชาปะวัง 342 นางสาวจันทร์จิรา ผิวพิมดี

318 นายคงนคร สิงห์โต 343 นางสาวจันทรัสม์ ค าแหง

319 พันตรีคทาเทพ ศิริตัน 344 นางสาวจารุวรรณ กล่อมฤทธิ์

320 นายคมกฤช บุดดีเลิศ 345 นางสาวจารุวรรณ กิ่งรุ้งเพชร์

321 นายคมกฤช ลีเลิศพันธ์ 346 นางจารุวรรณ ปกราณเสนีย์

322 นายคมน์ชัช หงษ์สุวรรณ 347 นายจารุวัตร ส้ันนุ้ย

323 นางสาวครองใจ หมวดมณี 348 นางสาวจิณานันทน์ เอี่ยมธนะมาศ

324 นางสาวคันธรส สุขสวัสด์ิ 349 นางสาวจิดาภา วรรณิสสร

325 นางสาวจงจิตา ธีระพงษ์รามกุล 350 นางสาวจิดาภา สินทอง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่7 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

7-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

351 นางสาวจิตตานุช รัศมีฤกษ์เศรษฐ 376 นางสาวจิลาวัลย์ นรรัตน์

352 นายจิตรภานุ อินทวงศ์ 377 นางสาวจีรนันท์ สว่างแสง

353 นางสาวจิตราภรณ์ เจริญดี 378 นายจีรวัฒน์ วิชัยดิษฐ์

354 นางสาวจินดารัตน์ ม่วงเจริญ 379 นางสาวจุฑามาศ เทือกแถว

355 นางสาวจินดารัตน์ เหล่านวะไพบูลย์ 380 นางสาวจุฑามาศ โพธิหงษา

356 นางสาวจินตนา นามฤทธิ์ 381 นางสาวจุฑามาศ วาสนวัฒนา

357 นางสาวจิรประภา คงพัฒน์ 382 นางสาวจุฑามาศ หนุนพงษ์

358 นางสาวจิรพร ไกรดาราธิกร 383 นางสาวจุฑามาส สุปันเวช

359 นายจิรพิภัทร ทองเจริญ 384 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์ปฐวี

360 นางสาวจิรภาพร นาสมวงศ์ 385 นางสาวจุฑารัตน์ ไทยธรรม

361 นายจิรวัฒน์ นิมิตรัตน์ 386 นางสาวจุฑารัตน์ เพาะบุญ

362 นายจิรวัฒน์ ระเมียดดี 387 นางสาวจุฑารัตน์ เสนาะกรรณ์

363 นายจิรวุฒิ สอนการ 388 นางสาวจุฑารัตน์ เหนี่ยวทอง

364 นายจิระกิตต์ิ ปริยกรเลิศหิรัญ 389 นางสาวจุติพร เพชรอนันต์

365 นายจิรัฐฏ์ ชัยชวพัฒน์กุล 390 นางสาวจุติมา แซ่เตียว

366 นางสาวจิรานุช บุญหนูกลับ 391 นางสาวจุรีรัตน์ กุลจันทร์

367 นางสาวจิรานุช เย็นใจ 392 นายจุลเกียรต์ิ จรัสสุรีย์ฉาย

368 นางสาวจิราพร เพ็ชรคุ้ม 393 นางสาวจุฬารัตน์ ค าเพ็ชร

369 นางสาวจิราภรณ์ ขาวเมฆ 394 นางสาวจุฬารัตน์ เสลาคุณ

370 นางสาวจิราภรณ์ มากฉาย 395 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วจุฑานิติ

371 นางสาวจิราภรณ์ อับดุลสลาม 396 นางสาวเจณิชตา แสงสว่าง

372 นางสาวจิราภา สุวรรณเนตร 397 นางสาวเจนจิรา กระเษียรอภิบาล

373 นางสาวจิราภาส ศิลาชัยยะ 398 นางสาวเจนจิรา คงกฤตยานุกุล

374 นางสาวจิรายุ ปานเอม 399 นางสาวเจนจิรา ดวงทับทิม

375 นางสาวจิรารัตน์ จันทร์สุด 400 นางสาวเจนจิรา ปรางแก้ว

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่8 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

8-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

401 นางสาวเจนจิรา ล้ิมล้อมวงศ์ 426 นางสาวชณิตา แสงสารวัตร

402 นายเจษฎา แย้มบรรจง 427 นางสาวชณุตพร ทิพย์รัตน์

403 นายเจษฎา อ าพันทอง 428 นางสาวชนกนันท์ เลิศวิทยชัยกุล

404 นางสาวเจสินี วโรดมวิจิตร 429 นางสาวชนกภัทท์ ปรารมณ์

405 ว่าทีร้่อยตรีฉลองชัย ชนะศิริศักด์ิ 430 นางสาวชนนิภรณ์ พานทอง

406 นายฉลาด สุดเฉลียว 431 นางสาวชนมน ทองเครือ

407 เรืออากาศเอกหญิงฉวีวรรณ ขุนไชย 432 นางสาวชนัญชิดา ค าดี

408 นายฉัตรชัย ถุงมณี 433 นางสาวชนัญชิดา บัวอ าไพ

409 นายฉัตรชัย สุขเจริญ 434 นางสาวชนัญชิดา สายสูง

410 นางสาวฉัตรสุดา สีค าหารณ์ 435 นางสาวชนัดดา จิรวงศ์วณิชย์

411 นางสาวฉัตรอนงค์ จิตต์สุภาพ 436 นางสาวชนากาญ ไกรสมเลิศ

412 นางสาวฉัยไล เสนกระจาย 437 นางสาวชนากานต์ แต่สกุล

413 นายเฉลิมรัฐ ชื่นตระกูล 438 นางสาวชนาภา เย็นวัฒนา

414 นางสาวโฉมยงค์ พรมมี 439 นางสาวชนาภา ศรีเต็ม

415 นายชญธร สุวัชรังกูร 440 นางสาวชนิกา สุวรรณไชยรัตน์

416 นางสาวชญาณ์นิณท์ วงษ์เสียงดัง 441 นางสาวชนิดดา นพคุณ

417 นายชญาณวัฒน์ ศรีคะชินทร์ 442 นางชนิดา แก้วกันหา

418 นางสาวชญาณินท์ รูปข า 443 นางสาวชนิดา ท้าวภุชฌงค์

419 ว่าทีร้่อยตรีหญิงชญาดา ลบล้ าเลิศ 444 นางสาวชนิตา สวนกุหลาบ

420 นางสาวชญานันท์ ต้นทัพไทย 445 นายชเนศ ตันเจริญ

421 นางสาวชญานิน เชิงชาญกิจ 446 นางสาวชมพูนุช ชูสุริแสง

422 นางสาวชญานิศ พรมจรรย์ 447 นางสาวชมภัสสร ภวภูตานันท์

423 นางสาวชญานิษฐ์ มากาศ 448 นางชไมพร สมสุขสวัสด์ิกุล

424 นางสาวชณัญชิดา วงศ์ถาวร 449 นายชยุต วลัยศรี

425 นางสาวชณันชิดา คุชิตา 450 นายชยุต เสรีรักษ์

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่9 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

9-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

451 นางสาวชลิดา เขียวหวาน 476 นางสาวชิรดา ป้านนาค

452 นางสาวชลิดา สิริทองสาคร 477 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์หอม

453 นายชวนัท ตรีสิริอวยชัย 478 นางสาวชุติมณี ลีรุ่งสีทอง

454 พันต ารวจตรีชวนินทร์ กิตติชัยวัชร์ 479 นางสาวชุติมันต์ ทองลือ

455 นายชวภณ บุง้จันทร์ 480 นางสาวชุติมา กองกมล

456 นายชวลิต จรัมฤทธิ์ 481 นางสาวชุติมา นาคเจือ

457 นายชัชวาล ป่านแก้ว 482 นางสาวชุลีกร แดงประไพ

458 นางสาวชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์ 483 นายเชาว์วัฒน์ วุฒิพิทักษ์ศักด์ิ

459 นายชัยชาญ วันแก้ว 484 นายเชิงวิช ไชยชาญรมย์

460 นายชัยพัทธ์ สงวนรัตน์ 485 นายเชิดชาย อยู่แพทย์

461 นายชัยวัฒน์ จิรัฐพันธสกุล 486 นายโชคชัย เจตนาเชี่ยวชาญกิจ

462 นายชัยวัฒน์ มาสขาว 487 นางสาวโชติกา กุลโชติ

463 นางสาวชาคริยา ตรีชิต 488 นายโชติพัฒน์ สุขรอด

464 นายชาญ สุวรรณฤทธิ์ 489 นายไชยา พงศ์ภัทรจิตร

465 นายชาญวิทย์ เรืองสมวงศ์ 490 นางสาวซัมซัม อัรอูร

466 นางสาวชาดา พจนารถ 491 นางสาวญริญพัทญ์ ค าลอยฟ้า

467 นายชาติวัชกานต์ ปล้ืมไสยาสน์ 492 นางสาวญาณิศา ปัญญาค า

468 นายชานุพงศ์ จ าเริญนุสิต 493 นางสาวญาณี โฉมกาย

469 นางสาวชาลิณี ค าดี 494 นางสาวญาตาวี รัตนศิลป์

470 นางสาวชาลิณี ปานนุช 495 นางสาวญานิกา จรัลทรัพย์

471 นางสาวชิดชนก แก้วสุวรรณ 496 นายฐปกร เล็กพิพัฒน์

472 นายชิตณรงค์ จ าปาทอง 497 นางสาวฐานันท์ เฉลิมฤทธิ์

473 นายชิตษณุพงษ์ เพ็งสะและ 498 นางสาวฐานิช สุขรักษา

474 นางสาวชินณัฐศิกานต์ พลสังข์ 499 นางสาวฐาปณี จั่นเพชร์

475 นายชินวัฒน์ มีพงษ์เภา 500 นางสาวฐาปนี คงสบาย

แถวที ่10 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

10-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

501 นางสาวฐาปนี จีนะวิจารณะ 526 นางสาวณริศรา ปล้ืมวิทยาภรณ์

502 นางสาวฐาปนีย์ ลิมป์สิทธิสาร 527 นางสาวณัจยา อร่ามกุล

503 นางสาวฐายิกา เงินประสม 528 นางสาวณัชชา ศรีหัตถกรรม

504 นางสาวฐาวดี ทิพยกานนท์ 529 นายณัชพล ตันเสนีย์

505 นางสาวฐิตากร หอมใจ 530 นางสาวณัฎฐา คชเสนี

506 นางสาวฐิตาภรณ์ ค ามั่น 531 นางสาวณัฎฐิตา กิจสง่า

507 นางสาวฐิติกานต์ ภูภักดี 532 ว่าทีร้่อยตรีณัฏฐ์ ทรัพย์แสงศรี

508 นายฐิติเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา 533 นางสาวณัฏฐ์ฉันทกร อินทร์ฉาย

509 นางสาวฐิตินันท์  ปิยะรังษี 534 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ สินจินา

510 นายฐิติพงศ์ หงษ์นาค 535 นางสาวณัฏฐ์ณัชชา คือสันเทียะ

511 นางสาวฐิติพร โพธิเ์จริญ 536 นางสาวณัฏฐ์ธนิน ธรรมจีรสิน

512 นางสาวฐิติมา เดชเมืองปักษ์ 537 นางสาวณัฏฐนันท์ ล้ิมสุวรรณ

513 นางสาวฐิติมา แผ้วลุ่มแฝก 538 นางสาวณัฏฐนิช ทรัพย์ทรง

514 นางสาวฐิติยา งามเขียว 539 นางสาวณัฏฐ์อรธิดา สุนทรประเวส

515 นางฑลปราย วรรณทานะ 540 นางสาวณัฏฐากร อาจสมัย

516 นางสาวฑิตยาภรณ์ วิมุตติลาภ 541 นางสาวณัฏฐิกา โก่งศร

517 นายณฐกร ทองมินทร์ 542 นางสาวณัฏฐิกา ทองสุข

518 นายณฐกร วุน่เชื้อ 543 นางสาวณัฏยา รินนรา

519 นายณทัตสิทธิ ์ศรีจันทร์ 544 นายณัฐกรณ์ นิยมราษฎร์

520 นางณธนภัทร์ ดาราสิทธิ์ 545 นางสาวณัฐกฤตา ไกรวุฒิสม

521 นางสาวณปภัช กิจธนธรรมกุล 546 นางสาวณัฐกฤตา บุตตะโยธี

522 นางณพัฐอร ปราณีบุตร 547 นางสาวณัฐกาญจน์ ชัยเมืองใจ

523 นายณภัทร เอกอินทร์ 548 นางสาวณัฐกานต์ ยวงบุญเยี่ยม

524 นางสาวณภาวี สงมาก 549 นายณัฐกิตต์ิ อจลานนท์

525 นายณรงค์ฤทธิ ์ทาโทน 550 นางสาวณัฐชยา ชูเนตร

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่11 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

11-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

551 นางสาวณัฐชรินธร จิรโชติอนันตญา 576 นายณัฐวัฒน์ พานิชผล

552 นางสาวณัฐชุนันต์ มั่นมี 577 นายณัฐวุฒิ เครือใย

553 นางสาวณัฐญาภรณ์ สรรพคุณ 578 นายณัฐวุฒิ ตรันเจริญ

554 นางสาวณัฐฏ์ธมน อุทธา 579 นายณัฐวุฒิ เนียมหอม

555 นางสาวณัฐฐ์ศศิ วัจนะรัตน์ 580 นางสาวณัฐศินี นีรนาทไพสณฑ์

556 นางสาวณัฐฐา ใจสมุทร 581 นางสาวณัฐสรัลพร อัครภาจิราสิริ

557 นางสาวณัฐฐา ปาละศักด์ิ 582 ว่าทีร้่อยตรีณัฐสันต์ สินธุชัยภาคเสรี

558 นางสาวณัฐณิชา กาญจนสุนทร 583 นางสาวณัฐสินี จิรสัตยาภรณ์

559 นายณัฐดนัย อินทรักษา 584 นางสาวณัฐสินี ทิพยเมธ

560 นางสาวณัฐธภรณ์ ศรีทรสุทธิ์ 585 นางสาวณัฐสุกาญจน์ วารีดี

561 นางสาวณัฐธัญญ์ ปัญญาธรรมสาร 586 นางสาวณัฐสุดา ศรีสุวรรณ

562 นางสาวณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น 587 นางสาวณัฐสุดา เอี่ยมเวียง

563 นางสาวณัฐนารี เสถียรกิจวณิชย์ 588 นางสาวณัฐิดา ธีรศุภางค์

564 นางสาวณัฐนิช สุวัฒนาพิบูล 589 นางสาวณัทณัน ตันวีนุกูล

565 นางสาวณัฐปภัสร์ พรพฤฒิพันธุ์ 590 นายณัทพงศ์ มุขจั่น

566 นายณัฐพงศ์ ขันยศ 591 นางสาวณัศฎาภรณ์ อร่ามเรืองวงษ์

567 นายณัฐพงษ์ ทรงปัญญา 592 นางสาวณัศวรนันท์ พงศ์พิทักษ์โยธิน

568 นางสาวณัฐพร พรรษา 593 นางสาวณัสรภิฏต์ เธียรพันเลิศ

569 นายณัฐพล ต้ังใจธรรมโชติ 594 นางสาวณิชาภัทร ค านึงสุข

570 นายณัฐพล ปินตาสาร 595 นางสาวณิชาภา ไพรวรรณ์

571 นายณัฐพล วศินอธิคมกุล 596 นางสาวณิชารีย์ พุม่กุมาร

572 นางสาวณัฐพิมล อ้นบู่ 597 นางสาวณิรดา สระจันทร์

573 นายณัฐภัทร มีกิริยา 598 นายณุสิทธิ ์คัมภีรภาพ

574 นางสาวณัฐวดี แสงประเสริฐ 599 นายดนัย ไพรวัลย์

575 นางสาวณัฐวรรณ มณีเขียว 600 นายดนุรุจ ภัทรสุภฤกษ์

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่12 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

12-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

601 นายดรัณภพ ทองนุตร 626 นายไตรรงค์ ตันทสุข

602 นางสาวดรัลพร วิเชียรพาย 627 นางสาวถนอมจิตร เนียมศร

603 นางสาวดรุณี ทิพรัตน์ 628 นายเถลิงเกียรติ พวงงาม

604 นางสาวดวงกมล ทัพภมาน 629 นายเถลิงราช นิลเชื้อวงศ์

605 นางสาวดวงเนตร อุยสุย 630 นางสาวทรัพย์สิดี ตันตระการสกุล

606 นางสาวดวงพร ชฎาธารธรรม 631 นางสาวทวิธิดา ผิวเกล้ียง

607 นางสาวดวงพร บุนนาค 632 นางสาวทวีพร กังวารจิตต์

608 นางสาวดวงพร ลายเมฆ 633 นายทศพล วโนทยาโรจน์

609 นางสาวดวงรัตน์ วาดเขียน 634 นางสาวทัชชกร ไชยพงษ์

610 นางสาวดวงฤดี ประเทศ 635 นางสาวทัตพิชา ศักด์ิสินสิริพัฒน์

611 นางสาวดวงฤทัย แสงมาก 636 นางสาวทัศนีย์ ผลชูชื่น

612 นางสาวดวงสุดา แพงสา 637 นางสาวทิฆมัพร บุตรแพง

613 นางดวงสุดา ศรีสงค์ 638 นายทินกร อัมภารัตน์

614 นางสาวดารณี เฉลิมศรี 639 นางสาวทิพยฉัตร กาฬภักดี

615 นางสาวดารัตน์ น้อยแดง 640 ว่าทีร้่อยตรีหญิงทิพย์ประภา อุดรศรี

616 นางสาวดารารัตน์ มูลหาร 641 นางสาวทิพย์วรรณ สังขะภักดี

617 นางดาริณี บุญเรือน 642 นางสาวทิพวัลย์ จันทร์ก าจร

618 นางสาวดาริณี เหล่าเคน 643 นางสาวทิมาพร ชื่นสงวน

619 นางดุจดรินทร์ นวรัตน์ ณ อยุธยา 644 นายทิวากร จิตต์ชื่นมีชัย

620 นายเดชธนา ปกครอง 645 นายทีฆทรรศน์ เตชะปิติ

621 นายเด่นชาติ จันทายุวัฒน์ 646 นางสาวเทพธิดา เตยแก้ว

622 ว่าทีร้่อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ งามถิ่น 647 นายแทนทัยย์ ฉวยศรี

623 นางสาวตรีรัตน์ ขุนทอง 648 นายธกฤต แสนศิริ

624 นางสาวตุ๊กตา สีหามาตย์ 649 นางสาวธณัฏฐา ยอดสุข

625 นายเตชวัต เลิศชีวะพล 650 นางสาวธณิษา พจนะสวนีย์

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่13 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

13-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

651 นายธนกร ปิติรุ่งธนากร 676 นางสาวธนาภรณ์ ศรีบ ารุง

652 นายธนกฤช อมรมหพรรณ 677 นายธนารัตน์ ไชยโย

653 นางสาวธนกานต์ สุนทรรักษ์ 678 นางสาวธนาวรรณ ชิณเกตุ

654 นางสาวธนพร ดวงกมล 679 นายธนาวัฒน์ คนหลัก

655 นางสาวธนพร นาคสมพันธุ์ 680 นายธนาวัฒน์ โสฬส

656 นางสาวธนพร นิลโกศล 681 นายธนาวิศว์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย

657 นางสาวธนพร วงศร 682 นางสาวธนิดา แอ่งบัวใหญ่

658 นางสาวธนพรรณพร ซ่ือตรง 683 นายธนิต อุปมายันต์

659 นายธนพล เข็มแก้ว 684 นางสาวธนิตา ทองมี

660 นายธนภัทร พุทธินันทน์ 685 นางสาวธนิตาภรณ์ ชัยพิพัฒน์

661 นายธนรัตน์ ธานี 686 นายธเนศ วรชินพันธุ์

662 นายธนรินทร์ งามวรธรรม 687 นายธภัทร ธรรมอิทธิศักด์ิ

663 นายธนวรรธ ผจงธีรภาพ 688 นางสาวธมกร ชูไชยรินทร

664 นายธนวัฒน์ นิมิตรัตน์ 689 นางสาวธมลพรรณ ถิ่นวงศ์เกอร์

665 นายธนวัฒน์ พานทอง 690 นางสาวธมลวรรณ เหลืองส าเริง

666 นายธนวิน เครือวัลย์ 691 นายธวัชชัย สุรีย์พันธ์

667 นายธนะพล พันธุมวรรณ์ 692 นางสาวธวัลรัตน์ ภูป่ระเสริฐ

668 นายธนัช ศิริพงศ์ประพันธ์ 693 นางสาวธัญชนก ตอนศรี

669 นายธนัชชา จิรเดชาชาญ 694 นางสาวธัญชนก พรทัศน์

670 นางสาวธนัชพร ช้างน้ า 695 หม่อมหลวงธัญญ์นภัส เทวกุล

671 นางสาวธนัญชนก เคยะกูล 696 นางสาวธัญญรัตน์ ผ่องหิรัญ

672 นางสาวธนัญธร ศรีคุณากร 697 นางธัญญรัตน์ ภัทรกุลทวี

673 นายธนา เตชะสนธิชัย 698 นางสาวธัญพัฒน์ ศรีพันธ์

674 นายธนา ล้ิมไพรัตน์ 699 นางสาวธัญยธรณ์ สิริวรกุลพงศ์

675 นางสาวธนาภรณ์ ทวีบุญ 700 นางสาวธัญยรัชต์ อุดชาชน

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่14 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

14-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

701 นางสาวธัญลักษณ์ วณิชย์ชัชวาลกุล 726 นายธีระพล ลัทธคุณาภรณ์

702 นางสาวธัญลักษณ์ สุทัตโต 727 ร้อยต ารวจโทหญิงธีริศรา มนตรีโพธิ์

703 นางสาวธัญวรัตม์ พวงอก 728 นางสาวนคภร แก้วมณี

704 นางสาวธันยวีร์ แตงทอง 729 นายนคเรศ วัฒนามนตรี

705 นางสาวธันยาภัทร์ ตานาคา 730 นางสาวนงเยาว์ พาหา

706 นายธันวพงศ์ อินลา 731 นางสาวนงลักษณ์ ถาวรวงศ์

707 นางสาวธันศิริ เอาทารย์สกุล 732 นายนนท์ นะมาเส

708 นายธาดา  อรรถวุฒิศิลป์ 733 นายนนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล

709 นายธานี พลพันธ์ 734 นายนพดล ไซมา

710 นายธาวิต ป้อมทอง 735 นางสาวนพดา พีรกิจ

711 นางสาวธิดา เกตุศรีแก้ว 736 นางสาวนพธิดา กล้าหาญ

712 นางสาวธิดารัตน์ นิลคุณ 737 นางสาวนพรรณนพ วิเศษรัตน์

713 นางสาวธิตญา ค าตาเพชร 738 นายนพรัตน์ ขอนดุสิต

714 นายธิติพงศ์ มัคราช 739 นางสาวนพรัตน์ ทองเนียม

715 นางสาวธิติมา วงษ์รอด 740 เรือเอกหญิงนพรัตน์ นาคศิริ

716 นายธิรวัต อยู่คง 741 นางสาวนภชนก เสริมฤทธิรงค์

717 นางสาวธีร์ญาณ์ดา จิตนิธิสกุล 742 นายนภนันท์ นพคุณ

718 นายธีรพล ถิระธรรม 743 นางสาวนภสร วันประโคน

719 นายธีรภพ วิจิตรกาญจน์ 744 นางสาวนภัทร์พร จันตรี

720 นายธีรภัทร นาแพง 745 นายนภัสดล ธรรมวรากรกุล

721 นายธีรยุทธ พรมีไชย 746 นางสาวนภัสภรณ์ ค้างค า

722 นายธีรวัชร์ วงษ์ประพันธ์ 747 นางสาวนภา บุตรพรม

723 นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์ 748 นางสาวนภากร ไตรรัตน์วรวุฒิ

724 นายธีรศักด์ิ บุตรลักษณ์ 749 นางสาวนภิศา ฤกษ์ยรรยงค์

725 นายธีระพล พูลเกิด 750 นางสาวนราทิพย์ จักษุบท

แถวที ่15 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

15-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

751 นางสาวนรินทิพย์ รัตนกาญจน์ 776 นางสาวนันทยา แก้วใสย

752 นางสาวนรีธัญกุล มั่นบุญมาก 777 นางสาวนันทรีย์ หมาดมลฑิล

753 นายนรุตม์ ชูสอน 778 นางสาวนันทวดี นาวีว่อง

754 นายนเรศ เหมไหม 779 นางสาวนันทวัน ไชยเหล็ก

755 นางสาวนลินทิพย์ หริกจันทร์ 780 นางสาวนันทิกานต์ ณ น่าน

756 นางสาวนวรัตน์ โชตน์ภาวินันท์ 781 นางสาวนันทินี แสงสว่าง

757 นายนวสันต์ จันทา 782 นางสาวนันทิยา ภักดีณรงค์

758 นางสาวนวัชยา หงษ์แก้ว 783 นางสาวนันทิยา เย็นเป็นสุข

759 นายนักคิด ปิน่นพภัณฑ์ 784 นางสาวนัรตาพร ปราณพณิชเลิศ

760 นางสาวนัชดา แต่งตามพันธ์ 785 นางสาวนัสรีน เส้นขาว

761 นางสาวนัชริกา โพธิท์อง 786 นางสาวนาราภัทร มูลมัย

762 นางสาวนัฏฐา แจ่มอ าพร 787 นางสาวนารีรัตน์ ทรงบัณฑิตย์

763 นางสาวนัฐฐาภรณ์ อยู่เกตุ 788 นางสาวน้ าฝน กล้าหาญ

764 นางสาวนัฐพร ทวีค า 789 นางสาวน้ าฝน มียิ่ง

765 นางสาวนัฐวดี สุน้อง 790 นางน้ าเพชร เพชรพลอย

766 นายนัฐวุฒิ ฮวยแหยม 791 นางสาวนิชานันท์ นาคโสภา

767 นางสาวนัณทนา ผาสุข 792 นางสาวนิชาภา เนื่องภิรมย์

768 นางสาวนัตจา จึงพิทักษ์ 793 นางนิชาภา ปายะนันทน์

769 นางสาวนัทพร วงษ์ละคร 794 นางสาวนิตญา จันทร์โสม

770 นางสาวนันทกา ภูเ่ต็ง 795 นางสาวนิตยา แป้นประสิทธิ์

771 นางนันทกาญจน์ ละออภักตร์ 796 นางสาวนิตยา สุขยิ่ง

772 นางสาวนันท์ณภัส กุลลภัสโชตศิริ 797 นางสาวนิตยา อมรกิจวัฒนกุล

773 นางสาวนันทนัช นิราศภัย 798 นางสาวนิติกานต์ วิชิตาชยานันท์

774 นางสาวนันทนา กายนันท์ 799 นางสาวนิติตา นาคหาญ

775 นางสาวนันทนิตย์ เพชรรัตน์ 800 นางสาวนิติวรรณ เนียมศรี

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่16 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

16-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

801 นายนิทเทส พุม่ชูศรี 826 นางสาวนุชนาฏ บุญประสงค์

802 นายนิธิวัฒน์ โคตะปัญญา 827 นางสาวนุชศรา อุดมชาติบัณฑิต

803 นายนิพนธ์ ทองไหลรวม 828 นางสาวนุดีนุช หวังงาม

804 นางสาวนิภา แก้วโกมล 829 นางสาวนุสรา เฟือ่งอาวรณ์

805 นางสาวนิภาพร โชติชัยยุทธนา 830 นางสาวเนตรชนก อุดมทรัพย์

806 นางสาวนิภาพร เตียวอู๋ 831 นางสาวเนตรทราย บุญชัย

807 นางสาวนิภาวรรณ ควนวิไล 832 นางสาวเนตรนภา หน่อท้าว

808 ร้อยต ารวจโทหญิงนิภาวรรณ สวัสด์ิศรี 833 นางเนตรพิมพ์ ธรฤทธิ์

809 นายนิมิตร ไชยมะโรง 834 นางสาวเนรญา มากล่ัน

810 นางสาวนิรชรา ลาดณรงค์ 835 นางสาวเนาวนิจ เชื้อสายภิญโญ

811 ว่าทีร้่อยตรีนิรันดร์ ภิลสุวรรณ 836 นางสาวเนาวนิจ วรวิเศษ

812 นายนิรุจน์ ขอบทอง 837 นางสาวเนาวรัตน์ เกตุนวล

813 นายนิรุติ ทิพย์วงศ์ 838 นางสาวโนรี เจริญทวีวิจิตร

814 นางสาวนิฤมล แสงหงษ์ 839 นางสาวบงกช ผังคี

815 นางสาวนิลชา ไชยเชาวน์ 840 นางสาวบงกช ละอองจันทร์

816 นางสาวนิศารัตน์ กุ้ยอ่อน 841 ว่าทีร้่อยตรีบริพงษ์ เนกขัมพิทักษ์

817 นางสาวนิศารัตน์ แก้วเงิน 842 ว่าทีร้่อยตรีหญิงบังอร เข็มหนู

818 นางสาวนิศารัตน์ จันทร์รอด 843 นายบารเมษฐ์ ทางเณร

819 นางสาวนิสรา พนมพร 844 นายบุญชัย อึ้งสิทธิภ์ักดี

820 นางสาวนิสากร คชรัตน์ 845 นางสาวบุญญารักษ์ สิงหเทศ

821 นางสาวนิสากร พึง่พิบูลย์ 846 นางสาวบุญวนิต มีศิริ

822 นางสาวนิอร แสวงศิริผล 847 นางสาวบุณยาพร ต่ายแพร

823 นายนิอัสมัน แวสาและ 848 นางสาวบุศราทิพย์ เดชาทิพย์มณฑา

824 นางสาวนุจรี มั่นสัจจ์ 849 นางสาวบุษป์รัตน์ การะโชติ

825 นางสาวนุชจรินทร์ นิ่มปิ 850 นางสาวบุษยา ดรุสไร

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่17 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

17-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

851 นางสาวบุษยา อินทรเจริญ 876 นางสาวประณยา ศิริรักษ์

852 นางสาวเบญจพร กิตติคุณาภรณ์ 877 นางสาวประทุมพร ค าวงศ์

853 นางสาวเบญจพร จันระวัง 878 นายประวีร์ ต้ังประเสริฐ

854 นางสาวเบ็ญจมาศ จ าปี 879 นายประสาน ปรุงเจริญ

855 นางสาวเบญจวรรณ จันทรักษา 880 นายประเสริฐศักด์ิ โพธิท์อง

856 นางสาวเบญจวรรณ บุญสุข 881 นายปรัชญา อุทัยโชติรัตน์

857 นางสาวเบญญทิพย์ เชาวน์กนกพันธุ์ 882 นางสาวปรากฏ สาครินทร์

858 นางสาวเบญญาภา เนาวรรณ์ 883 นางสาวปราจีน คูณจันทร์ทึก

859 นายปกรณ์ ช่อผกา 884 นางสาวปรารถนา จิตร์แย้ม

860 นางสาวปฐมา นวรัตนาภรณ์ 885 นางสาวปรารถนา บุญยอ

861 นางสาวปฐมาภรณ์ สุกเจริญ 886 นางสาวปริชญา ลีลาภรณ์

862 นางสาวปณภา ทรัพย์ส าริด 887 นางสาวปริชาติ นาภรณ์

863 นางสาวปณิดา กล่ินเอี่ยม 888 นายปริญญา ค่าภูเขียว

864 นางสาวปนัดดา เหมังค์ 889 นายปริญญา รสร่ืน

865 นางสาวปนิตา แก้วโรย 890 นางสาวปริญอร ฐาสุวรรณะ

866 นางสาวปพิชญา เก็บศิริ 891 นางสาวปริณดา ศรีเกตุ

867 นางสาวปพิชญา ขุนอิน 892 นางสาวปรินดา ปริยานุกูล

868 นางสาวปภัสรา ภักดีบ ารุง 893 นางปริยากร ฆารพันธ์

869 นายปรมะ อริยจารุภา 894 นางสาวปริศนา ยอดบริบูรณ์

870 นายปรเมศร์ หาทวายการ 895 นายปรีชา  ชัยสงคราม

871 นายประกอบ คงเพชรสถิตย์ 896 นายปรีชา สาขา

872 นายประกิต วิสุทธิวิริยากร 897 นางสาวปรีดาภรณ์ ทิพย์นางรอง

873 นายประจักษ์ บวรกิจชัยกุล 898 นางสาวปรียกานต์ กลัดทอง

874 นายประชา บุญมา 899 นางสาวปรียานุช จันทร์แจ่ม

875 นายประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 900 นางสาวปรียาลักษณ์ อาทิฏฐานุคติ

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่18 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

18-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

901 นางปฤษณี สีดา 926 นางสาวปิยพิชาพร ประกอบสุข

902 นางสาวปลายดาว โสภณพึง่ลาภ 927 นางสาวปิยวรรณ์ รังสิมันต์

903 นางสาวปลิดา สิริปุณยา 928 นางสาวปิยวรรณ ไหลนานานุกูล

904 นายปวร มาลีหอม 929 นายปิยวัฒน์ วิวัฒน์เดชาโชติ

905 นางสาวปวีณา พานิชย์ 930 นายปิยศักด์ิ พาแพง

906 นางสาวปวีณา ศรีแก้ว 931 นายปิยะ โชคจันทร์ชนก

907 นางสาวปวีณา ศิลาสุวรรณ 932 นางสาวปิยะนันท์ ตีรตระกูล

908 นางสาวปวีณา อาจตา 933 นางสาวปิยะพร โนนพยอม

909 นางสาวปวีร์รตา อนันต์กิจภูวนาท 934 นางสาวปิยะภาค รัตนพันธุ์

910 นางสาวปสุตา เตชะอภัยคุณ 935 นางสาวปิยะมาลี ขวัญยืน

911 นางสาวปัญจพร สุวรรณปักษ์ 936 นางสาวปิยะรัตน์ เรืองเดช

912 นายปัณณวัชร์ ใหญ่พงษ์ 937 นางสาวปิยะลักษณ์ หงษา

913 นางสาวปัณธิตา ดิษสระ 938 นางสาวปิยาณี แช่มสะอาด

914 นางสาวปัทมพร สุขเกษม 939 นางสาวปิยาภรณ์ พรหมอินทร์

915 นางสาวปัทมา สุขนพกิจ 940 ว่าทีร้่อยตรีปิลันธ์ วัฒนะสุข

916 นายปาณัสม์ นวลมณี 941 นางสาวปุณฑริกา วงศ์ใหญ่

917 นางสาวปาติกุล เกียรติจรูญเลิศ 942 นางสาวปุณยาพร มาระญาติ

918 นางสาวปานฤทัย แสงโรจน์ 943 นางสาวปุรญาณี บุญนาค

919 นางสาวปาริชาติ ศรีรัตนะ 944 นางสาวเปรนิกา สาระตัน

920 นางสาวปาลิดา ส ารวมใจ 945 นางเปรมฤดี ทรงศิริ

921 นายปิติ ฤชุโรจน์ 946 นางสาวเปรมวดี เข็มกายี

922 นางสาวปิยธิดา คนไหวพริบ 947 นางสาวผกากรอง เพชรเวช

923 นางปิยนาฎ เจริญมิน 948 นางสาวผการัตน์ โมลี

924 นางสาวปิยนุช ณ นิโรจน์ 949 นางสาวผลิดา ประสงค์ดี

925 นางปิยพันธุ ์รักสาวงส์ 950 นางสาวผุสดี มั่นปกป้อง

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่19 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

19-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

951 นางสาวผุสดี อยู่ศรีสุข 976 นางสาวพรพรรณ ชีบุญส่ง

952 นางสาวฝนแก้ว บุญประเสริฐ 977 นางสาวพรพรรณ สว่างเนตร

953 นางสาวฝนทิพย์ อนุสิฏฐกุล 978 นางพรพรรรณ ใจเสือ

954 ว่าทีร้่อยตรีพงศกร ภักด์ิประไพ 979 นางสาวพรพิมล เนียมเทศ

955 นายพงศกร มณีสุวรรณ 980 นางสาวพรพิมล เหล็กสัก

956 นายพงศ์พัฒน์ ทาแก้ว 981 นายพรพุฒ ตังกรัตน์

957 ร้อยโทพงษ์พัฒน์ คงชัยเจริญ 982 นางสาวพรยมล มณีนิล

958 นายพงษ์พัฒน์ เหมือนพิทักษ์ 983 นางสาวพรรณวดี พัดทอง

959 นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ 984 นางสาวพรรณาภา แถมขุนทด

960 นางสาวพจนา บัวเขียว 985 นางสาวพรรณิภา วิชัยพล

961 นางสาวพจนา มีศิริ 986 นางสาวพรรณี ด าประเสริฐ

962 นางสาวพจนาฏ รุ่งสาโรจน์ 987 นางสาวพรรนีย์ ภูร่ะหงษ์

963 นางสาวพจพร คนทา 988 นางสาวพรวฤณ ศิริพิศ

964 นายพชธกร บุริบรรณ์ 989 นางสาวพรวิภา วงศ์สุมาลี

965 นางสาวพนารักษ์ สิงห์ล้ าเลิศ 990 นางสาวพรวิลัย ค าแก้วสุจริตกูลล์

966 นางสาวพนิดา ตาดอุไร 991 นางสาวพรสิริ วงษ์ภูธร

967 นางสาวพนิดา ศรรุ่ง 992 นางสาวพรสุภา นามดวง

968 นางสาวพรเฉลิม เกตุพิบูลย์ 993 นางสาวพรสุรีย์ธร สุขยานุดิษฐ

969 นางสาวพรชนก บรรจง 994 นายพรหมศิริ ล่ิมต่อ

970 นางสาวพรชนก มะแก้ว 995 นางสาวพฤษทิวา สุโกรัตน์

971 นางสาวพรทิพย์ ค าภาอินทร์ 996 นายพลสิทธิ ์มีแย้ม

972 นางสาวพรทิพย์ ปราณีต 997 นางสาวพลอยไพลิน เกียรติไพบูลย์

973 นางสาวพรทิพา แตงอร่าม 998 นางสาวพลอยไพลิน แก้วมณี

974 นางพรทิพา วุฒิวิมล 999 นายพสิษฐ์ โชติช่วง

975 นางสาวพรพรรณ กาญจนพัฒนเมธา 1000 นางสาวพัชญานี บินหะยีอับดุลรามัน

แถวที ่20 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

20-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1001 นางสาวพัชยา รัตนชู 1026 นางสาวพัทธนันท์ สิริโชครตามณี

1002 นายพัชรภูมิ พันธุสุ์ระ 1027 นางสาวพัทยา วิบูลศิลป์

1003 นายพัชรศักด์ิ ตันตระเธียร 1028 นายพันธ์เกษม พิมพิสาร

1004 นายพัชระ ก าหนด 1029 นางสาวพันธุท์ิพย์ สระสีอ่ า

1005 นางสาวพัชรากร ภิรัชตานนท์ 1030 นางสาวพัลลภา นันทเสน

1006 นางสาวพัชราภา ปรีแผ้ว 1031 นายพัสเกนทร์ พรดรัณภพ

1007 นางพัชรินทร์ ชูสว่าง 1032 นางสาวพัสส์นันท์ สินธวาชีวะ

1008 นางพัชรินทร์ พลางกูร 1033 นางสาวพิชชาภา เอี่ยมส าอางค์

1009 นางสาวพัชรินทร์ ยอดสมุทร 1034 นางสาวพิชญา บุญวิทย์

1010 นางสาวพัชรี งามเปร่ียม 1035 นางสาวพิชญา บุญสว่าง

1011 นางสาวพัชรี พูลทอง 1036 นางสาวพิชญาภา เทีย่งล้ า

1012 นางสาวพัชรี วาดสันทัด 1037 นางสาวพิชยา มณีชัย

1013 นางสาวพัชรี ศรีราตรี 1038 นายพิชา รุ่งโรจน์วิทยากุล

1014 นางสาวพัชรีญา พลศรี 1039 นางสาวพิชาดา โทวระ

1015 นางสาวพัชรีภรณ์ ปานทอง 1040 นางสาวพิชาพัทธ์ ศรีธนนท์หิรัญ

1016 นางสาวพัชรีย์วรรณ บัวเพ็ชร 1041 นางสาวพิชาภัค กองกาไว

1017 นางสาวพัชรียา แสนทวีสุข 1042 นางสาวพิชามญชุ์ ศิริไพโรจน์

1018 นางสาวพัฐฐิศา ศรีสัมฤทธิ์ 1043 นายพิเชฐ จันทร์โต

1019 นางสาวพัตรพิมล พัชรชีวธันย์ 1044 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ

1020 นางสาวพัทธ์ธีรา ฐานุเรืองพงศ์ 1045 นายพิเชษฐ์ เอี่ยมอ านวยวงศ์

1021 นางสาวพัทธ์ธีรา ธีร์ศรานนท์ 1046 นางพิตตินันท์ วงษ์สถิตย์

1022 นางสาวพัทธนันต์ บินยูซบ 1047 นางสาวพิทยรัศมิ์ หนึ่งเจริญ

1023 นางสาวพัทธนันท์ ทาวี 1048 นางสาวพิทยา นวลคง

1024 นางสาวพัทธนันท์ ธัญญสิริ 1049 นางสาวพินิจนันท์ ศิริพิบูลย์

1025 นางสาวพัทธนันท์ เพริดพร้ิงตระกูล 1050 นางสาวพิมพ์จุฑา จันทร์แดง

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่21 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

21-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1051 นางสาวพิมพ์ใจ งามวงษ์ 1076 นางสาวเพ็ญศรี นวมโคกสูง

1052 นางสาวพิมพ์นารา ทวี 1077 นางเพ็ญศิริ ขันติชัยมงคล

1053 นางสาวพิมพ์นิภา กาบกรณ์ 1078 นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์

1054 นางสาวพิมพ์ประภา วรชินพันธุ์ 1079 นางสาวเพียงออ ยิ่งด านุ่น

1055 นางสาวพิมพรรณ ศักด์ิเจริญชัยกุล 1080 นายไพรัชช์ ชยานุกูล

1056 นางสาวพิมลพรรณ นาคบุตร 1081 นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย

1057 นางสาวพิมวิไล สายแก้ว 1082 นางสาวไพริน แก้วมูลนา

1058 นายพิรุฬห์ดนย์ ชยวีร์ 1083 นายไพโรจน์ สันหลี

1059 นายพิษณุ ทองใจ 1084 นางไพลิน สียะกาศ

1060 นายพิษณุพงศ์ ทิพย์โยธา 1085 นายไพศาล ทิมทัศ

1061 นายพิสิทธิ ์บุญตาม 1086 นางสาวฟาซีลา สาเม๊าะ

1062 นายพิสิษฐ์ ระวีธราพัฒน์ 1087 นางสาวฟารีดา สะอิ๊นะ

1063 นายพีชญ์ ศรีสวัสด์ิ 1088 นางสาวภภัสสร งามฤทธิ์

1064 นางสาวพีรญา วงศ์ค าหาญ 1089 นางสาวภรณ์ทิพย์ โพธิเ์จริญ

1065 นายพีรดลย์ เคนอ่อน 1090 นางสาวภรณ์ทิพย์ ยิ้มดี

1066 นางสาวพีรดา เดชอุดมไพศาล 1091 นางสาวภัคจิรา ภูศรี

1067 นางสาวพีรดา ผลเพิม่ 1092 นางสาวภัคภร หมั่นธรรม

1068 นายพีรวัฒน์ สุขวราภิรมย์ 1093 นางสาวภัณฑิรา สุทธาโรจนา

1069 นายพีระพัฒน์ ซ้ึงสีคู้ 1094 นางสาวภัททิรา เกาไศยนันท์

1070 นางสาวพุฒิพร โทวระ 1095 นางสาวภัทรนิษฐ์ โสภณอนันต์ชัย

1071 นายพุทธพล เชี่ยวชาญเวชกุล 1096 นายภัทรบุตร อัครเมฆนิทร์

1072 นายพูนสิทธิ ์อัตราภรณ์ประดิษฐ์ 1097 นางสาวภัทรพร อาชะนะชัย

1073 นางสาวเพชรลดา พันธุศรี 1098 นายภัทรพล ชุ่มกมล

1074 นางสาวเพ็ญนภา บุญเพ็ง 1099 นางสาวภัทรวรรธน์ รังสิมันต์

1075 นางสาวเพ็ญนิภา แตงอ่อน 1100 นายภัทรวุธ ด้วงอินทร์

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่22 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

22-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1101 นางสาวภัทรศยา สว่างแสง 1126 นางสาวภิรดี ศิริสุข

1102 นางสาวภัทรสุดา บุญชู 1127 นายภิรมย์ วรุณไพจิตร

1103 นางสาวภัทรา ผันอากาศ 1128 นางสาวภิรมล ต้ังจิตไพศาล

1104 นางสาวภัทราพร เขมกรรม 1129 นายภีม บุญชูศรี

1105 นางสาวภัทราภรณ์ กิจวิจารณ์ 1130 นายภีรชัย สมบูรณ์

1106 นางสาวภัทราภรณ์ งามข า 1131 ว่าทีร้่อยตรีภูริทัต เจริญจิตต์

1107 นางสาวภัทราภรณ์ จิตต์ใจดี 1132 นายมงคล เจียระคงมั่น

1108 นางสาวภัทราภรณ์ ดีประเสริฐ 1133 นางสาวมณีนุช รัตนะโช

1109 นางสาวภัทราภรณ์ เปียน้อย 1134 นางสาวมณีพร จันทร์รัตนวงศ์

1110 นางสาวภัทริญญา ศิริพงษ์ 1135 นางสาวมนต์ทิพย์ ปิยะมาลย์มาศ

1111 นางสาวภัทรินทร์ ปล่ังสกุล 1136 นายมนต์ธรรม ศรีจามร

1112 นางสาวภัสสร จิตรีไทย 1137 นางสาวมนต์นรี อยู่ยืนยง

1113 นางภัสสร์อร มาลัย 1138 นางสาวมนทิรา หวังจิตต์

1114 นายภาคภูมิ หาญเทวี 1139 นางสาวมนพัทธ์ เอี่ยมเทียม

1115 นายภาคิน เคมรอน 1140 นางสาวมนฤดี จันทร์แสงกุล

1116 นางสาวภาชน์ภักด์ิ จารุภาชน์ 1141 นางสาวมนัญชยา ปูไฝ

1117 นางสาวภาณุการ์ ฤทธิโ์ต 1142 นางสาวมนันพัทธ์ สุวรรณเทวะคุปต์

1118 นายภานุพงศ์ เจริญชนม์ 1143 นางสาวมนัสนันท์ พรมอยู่

1119 นางสาวภาลัลล์ลดา รุ่งรัตน์ติกรณ์ 1144 นางสาวมนัสนันท์ เรือนเงิน

1120 นางสาวภาวิณี น้อยช่างคิด 1145 นางสาวมนัสพร น้อยผาสุข

1121 นางสาวภาวิดา ช่างทอง 1146 นางสาวมนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา

1122 นายภาสกร วชิระฉัตร 1147 นายมโนพัศ ตามภักดีพานิชย์

1123 นางสาวภาสฟ้า แสงสุข 1148 นางสาวมยุรา ปรารถนาเปล่ียน

1124 นางสาวภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี 1149 นางสาวมริสา ชาญชาตรีรัตน์

1125 นายภิพงศ์ แสงรวีผล 1150 นางสาวมลิสา จิตสมุทร

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่23 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

23-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1151 นางสาวมะลิวัลย์ สังขวัตร 1176 นางสาวยอดขวัญ ประสิทธิกร

1152 นายมังกร วรรณปะเก 1177 ร้อยต ารวจเอกยอดรัก กิตติลัภนะรัตน์

1153 นางสาวมัณฑิตา ทองหวาน 1178 นายยิ่งยศ จิตตานุปกรณ์

1154 นางสาวมัตสริน ยงเขตร์กิจ 1179 นางสาวยุคลธร องอาจ

1155 นายมัทวังค์ พิทยาเลิศสุวรรณ 1180 นายยุทธนา จันทรพิทักษ์

1156 นายมัยตรี ชัยราช 1181 นายยุทธวัฒณ์ มนตรี

1157 นางสาวมัลลิกา วงศ์ค าจันทร์ 1182 นางสาวยุพดี กายราช

1158 นางสาวมัลลิกา สันติพร้อมวงศ์ 1183 นางสาวยุพา ศรีธนาพานิชย์

1159 นางสาวมัสรินทร์ มาณจักร์ 1184 นางสาวยุพิน ทองพวา

1160 นางสาวมานิตา กาวนอก 1185 นางสาวยุพิน เทพวาที

1161 นางมาราตรี ประเสริฐชัย 1186 นางสาวยุภาวดี โมลี

1162 นางสาวมาริสา จันทร์เขียว 1187 นางสาวยุวดี อินทนี

1163 นายมารุต ไกรวิสูตร์ 1188 นางสาวยุวรัตน์ ทองแดง

1164 นางสาวมีนา บุญมาเลิศ 1189 นางสาวยุวรี แสงสุมาศ

1165 นางสาวมุกดา แก้วประเสริฐ 1190 นางเยาวเรศ นิตย์โชติ

1166 นางสาวมุกระวี สินอุปการ 1191 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์อินทร์

1167 นางสาวมุขดา ศรีบัวทอง 1192 นายโยธิน จุลโนนยาง

1168 นางสาวเมทิกา บุตรแพง 1193 นางสาวโยษิตา ชูเชิด

1169 นางสาวเมธาวี กางทอง 1194 นางรณิดา โนนคู่เขตโขง

1170 นางสาวเมธาวี แม่ทิพย์ 1195 นางสาวรดา ด ารงธนสมบัติ

1171 นางสาวเมธาวี โรจโนภาส 1196 นางสาวรติรัตน์ ศรีสุวรรณ์

1172 นางสาวเมธินี ฮาบสุวรรณ 1197 นางสาวรพีพรรณ ตรีบุปผา

1173 นางสาวเมธิศา ศุภสุวรรณ 1198 นางสาวรวิชา ลิมปะพันธุ์

1174 นายยศกร ปรีชาธรรมรัช 1199 นางสาวรวิวรรณ โชติรสฐิติ

1175 ว่าทีร้่อยตรียศพล มงคลรัฐ 1200 นางสาวรวิสรา พรมสุข

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่24 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

24-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1201 นางสาวรวีกร วัฒนะมหาตม์ 1226 นางสาวรุ่งทิวา แสงกุล

1202 นางสาวรวีวรรณ แก้วนุ่ม 1227 นางสาวรุ้งนภา แนวกันยา

1203 นางสาวรสริน วงศ์ขมิ้น 1228 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ครุฑใจกล้า

1204 นางสาวรสสุคนธ์ เล่ือนลอย 1229 นางสาวรุ่งอรุณ นิวัฒตระกูล

1205 นางสาวรักชนก ศุภการก าจร 1230 นางสาวรุจิพร ศรีจ าปา

1206 นางสาวรังสิมา ล้ิมเลิศพาณิชย์ 1231 นางสาวรุจิรภัสสร์ โรจน์สวัสด์ิสุข

1207 นางรัชฎา บุญรินทร์ 1232 นางสาวรุจิรา ผอมเซ่ง

1208 นางสาวรัชดาภรณ์ ปิน่ม่วง 1233 นางสาวรุจิรา วิสมกา

1209 นายรัชตภูมินทร์ ศรพรม 1234 นางสาวเรณู วรรณสมบูรณ์

1210 นางสาวรัชติยา สมรักษ์ 1235 นายเริงชัย พะวุฒ

1211 นางรัชนีกร ฟาวเลอร์ 1236 นางสาวลภัสรดา กุลประยงค์

1212 นางสาวรัชนีวรรณ สุจริต 1237 นางสาวลภัสรดา พุม่พวง

1213 นายรัฐกานต์ เกลียวประเสริฐ 1238 นางสาวลลนา ตาสัก

1214 นางสาวรัฐฐาน์ ปริยกรเลิศหิรัญ 1239 นางสาวลลิดา กุลสุวรรณ

1215 นางสาวรัตติญา ถวิลชา 1240 นางสาวลลิดา ชลวิมล

1216 นางสาวรัตติยา รัตนเถรา 1241 นางสาวลลิตา ขจรศรัณย์พงศ์

1217 นายรัตนชัย กิจประเสริฐชัย 1242 นางสาวลลิตา วิเชียร

1218 นายรัตนชัย พวงภู่ 1243 นางสาวลักษณาวดี เพ็ชรแดง

1219 นายรัตนะ กาญจนภูมิ 1244 นางสาวลัดดา ผงทอง

1220 นางสาวรัตนา พรมมัจฉา 1245 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์แจ่มใส

1221 นางสาวรัสรินทร์ ธรรมจรัสวงศ์ 1246 นางสาวลัดดาวัลย์ ผลวิเศษ

1222 นางสาวราตรี กรกานก 1247 นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิท์อง

1223 นางสาวริญญารัศมิ์ โสอินทร์ 1248 นางสาวลัดดาวัลย์ หอมตา

1224 นางสาวรินทร์ลภัสมิ์ อัศวรุ่งฟ้า 1249 นางสาวลัลญช์ลรินท์ จันทรศิริ

1225 นางสาวรินบุญญา คงทน 1250 นางสาวลาวัณย์ ทองจาด

แถวที ่25 (รำยงำนตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

25-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1251 นายลิขิต เป็ดแก้ว 1276 นางวรรณรัตน์ ศรีสุข

1252 นางสาวลีณา กรีมี 1277 นางสาววรรณฤดี สดชื่น

1253 นางสาวลีณา การะพิทักษ์ 1278 นางสาววรรณลิกาญจน์ บุตรหึงษ์

1254 นายลือชา มูลทองชุน 1279 นางสาววรรษา พยอมหอม

1255 นายวชิระ ชิรวานิช 1280 นางสาววรวลัญช์ ชื่นทรวง

1256 นางสาววณิชญา บุญสม 1281 นายวรวัฒน์ ยศศรี

1257 นางสาววนัชนันท์ สุวรรณรัตน์ 1282 นายวรสิทธิ ์แสงสุวรรณ

1258 นางสาววนัทญ์ปรียา จันทร์รัตน์ 1283 นางสาววรัญชญา เศษคง

1259 นางสาววนัสพร อึ๊งเจริญ 1284 นางสาววรัญญา ศรีสัตยเสถียร

1260 นางสาววนิดา ช่วยเกิด 1285 นายวรัญญู สุวรรณไชยรัตน์

1261 นางสาววรกมล บุญวงศ์ 1286 นางสาววรานิษฐ์ พรรวิเลิศฐากุล

1262 นางสาววรกานต์ อุ่นโท 1287 นางสาววราพร ศิริวัฒน์วิมล

1263 นายวรงค์ ตติยะนันท์ 1288 นางสาววราภรณ์ จิตกาญาติ

1264 นายวรงค์ชัย เหลืองก าจร 1289 นางสาววราภรณ์ โถทอง

1265 ร้อยโทวรณัฐ อินกงลาด 1290 นางสาววราภรณ์ เรียงใหม่

1266 นางสาววรนุช เข็มแก้ว 1291 นางสาววราภรณ์ วรธงไชย

1267 นางสาววรรณกนก แสงกระจ่าง 1292 นางสาววราภรณ์ สะและหมัด

1268 นางสาววรรณฉัตร กระต่ายจันทร์ 1293 นางสาววรารัตน์ ชูโชติ

1269 นางวรรณพร พุทธวรเดชา 1294 นางสาววรินทร์พร วิรัตน์เกษม

1270 นางสาววรรณพร เพ็ชรบัว 1295 นางสาววริศรา เจริญผล

1271 นางสาววรรณเพ็ญ เกื้อกาญจน์ 1296 นางสาววริษฐา พันธุโ์กมล

1272 นางสาววรรณภา คูณรัตนไพศาล 1297 นางสาววริษา แตงเล่ียน

1273 นางสาววรรณภา เชิญขวัญมา 1298 นางสาววลัยลักษณ์ ดีอินทร์

1274 นางสาววรรณภา นวลสง่า 1299 นายวศิน ลาดสุวรรณ

1275 นางสาววรรณภา วงศ์อภิวัฒนะกุล 1300 นายวศิน สกุลพิเชฐรัตน์

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่26 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

ฉบับที่ 1 

26-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1301 นายวสันต์ รังสิโย 1326 นายวัลลภ สุขประเสริฐ

1302 นางสาววสินทรา กาญจนสมศักด์ิ 1327 นายวาทิต ศรีกาศ

1303 นางสาววสุนทรา พรหมหิตาทร 1328 นางสาววารินทร์ เจริญโห้

1304 นางสาววัจนันท์ เพ็ชร์เสน 1329 นางวารุณี พูลสวัสด์ิ

1305 นางสาววัจนา หุน่ทอง 1330 นางสาววารุณี ใหญ่พงษ์

1306 นายวัชรพงษ์ สิทธิศักด์ิ 1331 นางสาววารุณี เอี่ยมเจริญ

1307 นายวัชระ ประชานิยม 1332 นางสาววิจิตรา มัดทุ

1308 นายวัชระ อาด า 1333 นางสาววิจิตรา ราษี

1309 นายวัชรากร พาลีกันท์ 1334 นางสาววิชชุดา เทียนสงค์

1310 นางสาววัชราภรณ์ น้ าโมง 1335 นางสาววิชชุดา เมืองจันทร์

1311 ว่าทีร้่อยตรีวัฒนากร  ชาตะศิริกุล 1336 นายวิชญา ศรีภา

1312 นายวันโชค บุณยเลขา 1337 นายวิชัยรัตน์ มูลชาตรี

1313 นางสาววันดี พิเศษประสานกุล 1338 นางสาววิณา เอียการนา

1314 นางสาววันดี วงษ์พรจันทร์ 1339 นายวิทยา ฉันทรานนท์

1315 นางสาววันดี ศิลาอาสน์ 1340 นายวิทยา ยุทธิวัฒน์

1316 นางสาววันทนา กางกรณ์ ดิ มาเรีย 1341 นายวิทยาศาสตร์ จงหมายกลาง

1317 นางสาววันทนา สุภวิรีย์ 1342 นายวิทูร จิตตาณิชย์

1318 นางสาววันเพ็ญ ช่อพิพฤกษ์ 1343 นางสาววิภา จักรฉิม

1319 นายวันร์ชัย ชวนแสวงพร 1344 นางสาววิภาดา ประกาลัง

1320 นางสาววันวิสาข์ กาญจนะประโชติ 1345 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวิภาดา สิงห์สัน

1321 นางสาววันวิสาข์ สุระอาษา 1346 นางสาววิภาพร เล็กอ้น

1322 นางสาววัลภา แซ่กัง 1347 นางวิภาวดี ส้ันนุ้ย

1323 นางสาววัลภา นาคนุช 1348 นางสาววิภาวดี สิงสีทา

1324 นางสาววัลย์วลี จูเจริญ 1349 นางสาววิภาสินี พานิชย์

1325 นายวัลลภ เวียงดินด า 1350 นางสาววิมลมาศ ชั้นศิริ

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่27 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

27-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1351 นางสาววิมลรัตน์ ไทรนนทรี 1376 นางสาววีรอร แสงสุวรรณ

1352 นางสาววิมลรัตน์ ศรีวงษ์ 1377 นายวีระกร ธโนปจัย

1353 นางสาววิยะดา ทองพูล 1378 นางสาววีราพัชร์ เชื้อประเสริฐ

1354 นางสาววิรดา ทองกี่ 1379 นางสาววีรุทัย อุดมจิตนิธิ

1355 นายวิรวัธน์ วัฒนาล้ าเลิศณธี 1380 นางสาววีละวรรณ์ พรหมมา

1356 นางวิรอน อัศวเลิศสมจิต 1381 นายวุฒิกานต์ พาณิชยพิสุทธิ์

1357 นางสาววิรัตนา บุญทัน 1382 ว่าทีร้่อยตรีวุฒิชัย ล าใย

1358 นางสาววิลาวัณย์ ณนุวงษ์ 1383 นายวุฒิพงษ์ หมั่นคิด

1359 นางสาววิลาสินี เขี้ยวแก้ว 1384 นายวุฒิภัทร แดงพรม

1360 นางสาววิลาสินี มณีกุลทรัพย์ 1385 นางสาวแวว ภุชงค์ประเวศ

1361 นางสาววิไลวรรณ ภักดี 1386 นางศนิยา พิมพ์มีลาย

1362 นางสาววิวรรธนา สุวรรณพงษ์ 1387 นางสาวศรัญญา คล าทัง่

1363 นางสาววิวรรธนี บรรเทากุล 1388 นางสาวศรัญญา ตรีหาญ

1364 นางสาววิศรัลยา เจตณรงค์ 1389 นางสาวศรัญญา สายฟ้า

1365 นายวิศรุต เรืองสุขวรรณา 1390 นางสาวศรัณญา สุทธิสารากร

1366 นายวิศรุต เลิศปัญญาธรรม 1391 นางสาวศรัณย์ญา สดสวย

1367 นายวิษณุ ศรีสมพงษ์ 1392 นางศราวรรณ ข าค้า

1368 นายวิสิทธิ ์ทองดี 1393 นายศราวุฒิ ไชยวงศ์

1369 นายวีรชาติ เลิศปิยะบุญ 1394 นายศราวุธ กาลิกา

1370 นางสาววีรนาถ แสงแก้ว 1395 นางสาวศริญญา จินะวัน

1371 นายวีรพงษ์ สุระพิพิธ 1396 นางสาวศรินภัสร์ เพียรสถาพร

1372 นายวีรยุทธ สุขสาด 1397 นางสาวศรินยา เดชารักษ์

1373 นายวีรวงศ์ เกียรติเฉลิม 1398 นางสาวศศิชา โพธิผล

1374 นายวีรวัฒน์ วิถียภัณฑ์ 1399 นางสาวศศิญา นารีเลิศ

1375 นายวีรวุฒิ หุตะประเสริฐ 1400 นางสาวศศิญา บุญเรือง

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่28 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

28-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1401 นายศศิฏฐ์ สุริยะอมรแสง 1426 นางสาวศิรารัตน์ ด ารงชีพ

1402 นางสาวศศิธร ทัดเทียมพงษ์ 1427 นางสาวศิริจุฑา บุณยกาญจนากร

1403 นางสาวศศิธร ปล้ืมกมล 1428 นางสาวศิริธร ทุมสวัสด์ิ

1404 นางสาวศศิธร พูลพันธ์ 1429 นางสาวศิริธร ศรีโพธิ์

1405 นางสาวศศิธร มฤคสนธิ 1430 นางสาวศิรินทร์ สินเหล็ก

1406 นางสาวศศิธร ล้ีกุล 1431 นางสาวศิรินทรา กิจประกอบ

1407 นางสาวศศิธร สนธิเจริญ 1432 นางสาวศิรินทรา เจริญรุ่งเรืองชัย

1408 นางสาวศศิธร สุนิธง 1433 นางสาวศิรินธร เผือกลาดพร้าว

1409 นางสาวศศินี คู่เจริญถาวร 1434 นางสาวศิรินภา ยศศักด์ิ

1410 นางสาวศศิประภา ชวลิตพร 1435 นางสาวศิรินารถ เหล่าวณิชย์

1411 นางสาวศศิประภา ดารารัตน์ 1436 นางสาวศิริพร กนกภูมิรุจา

1412 นางสาวศศิพิมล นาคธน 1437 นางสาวศิริพร บุญเพ็ง

1413 นางสาวศศิภา สมพร 1438 นางสาวศิริพร สวัสด์ิปัญญาโชติ

1414 นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ 1439 นางสาวศิริพรรณ ข าดี

1415 นายศักดาวุธ สร้อยชั้น 1440 นายศิริพัฒน์ มีทับทิม

1416 นายศักด์ิชัย ชื่นสุขสันต์ 1441 นางสาวศิริพัณณ์ วงศ์พุฒ

1417 นายศักด์ิดา บุญรอด 1442 นางสาวศิริลักษณ์ พริกทอง

1418 นายศักด์ิศิริ คุปตรัตน์ 1443 นางสาวศิริลักษณ์ อันเนตร

1419 นายศักราช รัตนผล 1444 นางสาวศิริวรรณ แก้วงาม

1420 นางสาวศันสนีย์ รักพงศ์นาถ 1445 นายศิริวัฒน์ จันทร์ศิริวัฒนา

1421 นายศิรชัย กฤตยานุกูล 1446 นายศิวกร ธรรมาวุฒิ

1422 นางสาวศิรตา มาเหนี่ยง 1447 นายศิวดล ศุขประดิษฐ

1423 นางสาวศิรประภา หล่ังบุญลือ 1448 นายศิวรรจน์ ล้ิมพาณิชย์

1424 นางสาวศิรภัสสร อ๊อดสะวงค์ 1449 นางสาวศุจินธร โชคทรัพย์สมบัติ

1425 นางสาวศิราพร บุตรดาวงษ์ 1450 นางสาวศุทธหทัย คุณานพรัตน์

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่29 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

29-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1451 นายศุภกิจ เกษแก้ว 1476 นางสาวสมปรารถนา ศรีมาตรภิรมย์

1452 นายศุภกิจ จีนศาตร 1477 นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ

1453 นายศุภชัย ศิริรัตนพฤกษ์ 1478 นายสมพล ชัยโศภิน

1454 นายศุภเดช ล่ิมพานิช 1479 นายสมโพธิ ์วาจาสุข

1455 นางสาวศุภลักษณ์ นิลจู 1480 นางสาวสมรัก มะค่อม

1456 นายศุภวงศ์ ฉายเรืองเกียรติ 1481 นางสาวสมฤทัย กลางนอก

1457 นางสาวศุภวรรณ สายพิมพ์ 1482 นางสาวสมฤทัย อธิยะ

1458 นางสาวศุภางพิชญ์ บัวทอง 1483 นางสาวสมศรี สัชนา

1459 นางสาวศุภาวรรณ ยะวิญชาญ 1484 นายสมสฤษฎ์ เชียงเครือ

1460 นายเศรษฐวัฒน์ อัฐวงศ์ 1485 นางสาวสมหญิง วิกิจไพศาล

1461 นางสาวโศจิรัตน์ ฤกษ์สิริศุภกร 1486 นางสาวสมาภรณ์ จันธิมา

1462 นางสาวษมาภรณ์ เอื้ออ านวย 1487 นายสมิทธิ ์สายเพ็ชร

1463 นางสาวสกาวรัตน์ บัวบาน 1488 นางสาวสรชา ฟุง้สันเทียะ

1464 นางสาวสกาวรัตน์ หร่ายเจริญ 1489 นายสรวิชญ์ เทีย่งธรรม

1465 นางสาวสงกรานต์ ปานทอง 1490 นายสรศิลป์ สุปคุปต์

1466 นางสาวสติมา ศรีกาญจนา 1491 นางสาวสร้อยสุดา แพงค า

1467 นายสถาปน์ คนชุม 1492 นางสาวสรัญญา พูลมา

1468 นายสถาปัตย์ วงษ์สวัสด์ิ 1493 นายสราวุธ แสงสว่าง

1469 นายสถาปัตย์ วชิระมณี 1494 นางสาวสรินทร์ณา พงศ์พันธ์

1470 เรือโทสนธิชัย สิงห์สา 1495 นางสาวสรินทร์ทิพย์ ตันมีสุข

1471 นางสาวสใบทิพย์ ทองไชยมงคล 1496 นายสโรช จินดาวณิชย์

1472 นายสมเกียรติ สาเพิม่ทรัพย์ 1497 นางสาวสโรชา กระสาย

1473 นางสมคนึง เล็กพิพัฒน์ 1498 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสโรชา พลวิชิต

1474 นายสมเจตน เวชปัญญาด ารง 1499 นางสลิลทิพย์ เมธาพงศ์บริบูรณ์

1475 นางสาวสมปรารถนา พรมเสือ 1500 นายสหรัฐ ตาดต่าย

แถวที ่30 (รำยงำนตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

30-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1501 นายสังวาลย์ แสงแดง 1526 นางสาวสิริพร ภูมิสถิตย์พงษ์

1502 นายสัญชัย แตงอยู่สุข 1527 นางสาวสิริมา อารีรอบ

1503 นายสัญชัย วิบูลย์ 1528 นางสาวสิริลักษณ์ อาชวอาชานกุล

1504 นายสันติ ชาติรักวงค์ 1529 นางสาวสุกัญญา คล้ายทับทิม

1505 นายสันติ สงฤทธิ์ 1530 เรือโทหญิงสุกัญญา ชื่นทรวง

1506 ร้อยตรีสันติพล เพ็ชรพงศ์ 1531 นางสาวสุกัญญา ผาโคตร

1507 นายสาธิต บุญเกื้อ 1532 นางสาวสุกัญญา โพธิแ์ก้ว

1508 นางสาวสาธินี เมืองขุนรอง 1533 นางสาวสุกานดา เมืองข า

1509 นายสานิต หมุดประภากร 1534 นายสุกิจ อินทรีย์

1510 นายสายชล ดิษฐวงศ์ 1535 นางสาวสุขญา บุญพิพัฒน์

1511 นางสาวสายพิรุณ เพ็ชรสงค์ 1536 นางสุจินดา อุไรพันธุ์

1512 นางสาวสายสมร จงเจริญจิตเกษม 1537 นางสาวสุชาดา กฤษณะการะเกตุ

1513 นางสาวสายสุนีย์ เอี่ยมเจริญ 1538 นางสาวสุฑารัตน์ เอี่ยมละม้าย

1514 นางสาวสารินีย์ หงส์อาจ 1539 นางสาวสุดา ไพลิน

1515 นางสาวสาริศา งามเกตุกมล 1540 นางสาวสุดาพร กระจ่างพัฒน์

1516 นางสาวสาริศา วงวาด 1541 นางสุดาพร ศรไชย

1517 นางสาวสาริศา วิโรจน์ศิรศักด์ิ 1542 นางสาวสุดาพร อาบอิ่ม

1518 นางสาวสาวิตรี ตาดทอง 1543 นางสาวสุดาพิชฌ์ จิราสุคนธ์

1519 นางสาวสาวิตรี ทองไพรวรรณ 1544 นางสาวสุดารัตน์ สุขโพธิเงิน

1520 นางสาวสาวิตรี เฟือ่งจรัส 1545 นายสุทธิเกียรติ อ้นน้อย

1521 นางสาวส ารวย ภูฉ่ิม 1546 นางสาวสุทธินันท์ วงศพัทธ์ธนโชต

1522 นางสาวสิข์ณัฏฐา วัฒนากูล 1547 นายสุทธิรักษ์ บางลอย

1523 นางสาวสิตานัน วริยาศกร 1548 นางสาวสุทิศา โสภาศรีพันธ์

1524 นายสิทธิพัฒน์ จินต์จันทรวงศ์ 1549 นางสาวสุธานันต์ ทองทิพย์

1525 นางสาวสิราภรณ์ วัฒนา 1550 นางสาวสุธิดา สุขสวัสด์ิ

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่31 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

31-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1551 นายสุนทร ศรีพัฒน์ 1576 นางสาวสุภาดา ทองอ่อน

1552 ว่าทีร้่อยตรีสุนทร อัฐมี 1577 นางสาวสุภานี สนธิพงษ์

1553 นางสุนทรีย์ คล้อยใหญ่ 1578 นางสาวสุภาพร ช่อบัวทอง

1554 นางสาวสุนทรีย์ อุ่นแท่น 1579 นางสาวสุภาพร ตะเภาทอง

1555 นางสาวสุนันท์ เขาแก้ว 1580 นางสาวสุภาพร มาฆะบูชา

1556 นางสาวสุนิวรรณ์ บริรักษ์เศวกูร 1581 นางสาวสุภาพร สุปัญญานนท์

1557 นางสาวสุนิสา เรียบร้อย 1582 นางสาวสุภาพรรณ ทรัพย์เพชร

1558 นางสุนีย์ พร้อมรุ่งเรือง 1583 นางสาวสุภาภรณ์ อินทพัฒน์

1559 นางสาวสุปราณี ทารส 1584 นางสาวสุภาวดี แก้วพรรณราย

1560 นางสาวสุปราณี ศรีวิลัย 1585 นางสาวสุภาวดี เพียซ้าย

1561 นางสาวสุปวีณ์ โมฬี 1586 นางสาวสุภิญญา อัตรกลับ

1562 นางสาวสุพรรณณิการ์ สายบัณฑิต 1587 นายสุมนัส อัตตนาถ

1563 นางสาวสุพรรณี ฉวีวรรณ 1588 นางสาวสุมล มาแม่นสกุล

1564 นางสาวสุพรรณี อาจไพรินทร์ 1589 นางสาวสุมามาลย์ กระบองเพ็ชร์

1565 นางสาวสุพรรษา การะพิทักษ์ 1590 นางสุมาลี ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์

1566 นางสุพะศิน คงยา 1591 นางสาวสุมิตรา จันทร์จู

1567 นายสุพัฒน์ ศักด์ิประศาสน์ 1592 นางสาวสุรดา เทีย่งธรรม

1568 นางสาวสุพัฒสา บุษบา 1593 นายสุรเดช สือจันทรา

1569 นางสาวสุพัตรา จันทร์ฉิม 1594 นายสุรพงษ์ เมธนิมิต

1570 นางสาวสุพัตรา โรจนวิภาต 1595 นายสุรภพ ปทีปกร

1571 นางสาวสุพัตรา สายสุวรรณ 1596 นางสาวสุรภา สิงห์ทอง

1572 นางสาวสุพัตรา สินสุจิต 1597 นายสุรศักด์ิ สมบัติ

1573 นางสาวสุเพ็ญภรณ์ ค าเหล็ก 1598 นายสุรสิทธิ ์ทองย้อย

1574 นางสาวสุภษา สิริธนาสาร 1599 นางสุราณี สุวณิช

1575 นางสาวสุภัทรา เกล้ียงเกื้อ 1600 นายสุริยา เทพาค า

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่32 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

32-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1601 เรือโทสุริยา ล้ิมธรรมคุณ 1626 นางสาวหทัยรัตน์ เรียบร้อย

1602 นางสุริษา เข็มครุฑ 1627 นางสาวหนึ่งฤทัย บัวศรี

1603 นางสาวสุรีรัตน์ คงใจดี 1628 นางหยาดนภา มุระดา

1604 นางสาวสุรีรัตน์ ไชยพุฒ 1629 นายหฤษฎ์ เล็กอุทัย

1605 นางสาวสุรีรัตน์ โรจนวิภาต 1630 นางสาวหัสฤทัย วงษ์แวงน้อย

1606 นางสาวสุวดี เวฬุวนารักษ์ 1631 นายองอาจ ทองเพชรบูรพา

1607 นายสุวพิชญ์ เรืองนพลักษณ์ 1632 นางสาวอจิรวดี สีเขียวแก่

1608 นางสาวสุวรรณี จินดาภาคย์ 1633 นายอดิศร ยอดวัน

1609 นางสาวสุวิมล สาแหรกทอง 1634 นายอดิศร ยังชั่งเขียน

1610 นางสาวสุวิมล อินทรผกาวงศ์ 1635 นายอดิศักด์ิ ชูขวัญ

1611 นางสาวสุวีณา เจริญชัยชนะ 1636 นายอติชาติ ณ เชียงใหม่

1612 นายเสรี มิ่งขวัญ 1637 นายอธิคม พันธ์เมธาฤทธิ์

1613 นางสาวเสาวคนธ์ คล้ายฉ่ า 1638 นายอธิภัทร บุญเล่ือง

1614 นางเสาวนีย์ ทรัพย์สิน 1639 นางสาวอนรรฆนง กฤษณรักษ์ปาณี

1615 นางสาวเสาวรส ทองนุช 1640 นางสาวอนัญญา เกศวรกุล

1616 นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุรัตน์ 1641 นางสาวอนัญญา เพชรรัตน์

1617 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะฤทธิ์ 1642 นางสาวอนุชนา ปาลวัฒน์

1618 นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนส าลี 1643 นางสาวอนุชสรา มีพัฒน์

1619 นางสาวแสงดารา สืบแก้ว 1644 นางสาวอนุธิดา จัน

1620 นางสาวแสงนภา บุญเกล้ียง 1645 นางสาวอนุสรา จันทร์แจ่ม

1621 นางสาวแสงมณี ทองแสง 1646 นางสาวอนุสรา สุทธะ

1622 นางสาวแสงระวี คีรินทร์ 1647 นางสาวอภิชยา จ าปาแก้ว

1623 นางสาวโสภิต วงษ์เปีย่ม 1648 นายอภิชาติ ปานใจ

1624 นางสาวโสภิตา ชุมภูทอง 1649 นางสาวอภิญญา จันทร์แจ่มใส

1625 นางสาวหทัยภัทร เกิดลาภ 1650 นางสาวอภิญญา ช่วยจันทร์ดี

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่33 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

33-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1651 นางสาวอภิญญา ภมร 1676 นางสาวอรสา จันทร์ครุธ

1652 นางสาวอภิญญา ลิปิพันธ์ 1677 นางสาวอรอนงค์ รมย์ทอง

1653 นางสาวอภิญญา สาสีเสาร์ 1678 นางสาวอรอินทร์ มากตามเครือ

1654 นายอภิเดช ชยานนท์เกสรี 1679 นางสาวอรอินทร์ วรเดชนัยนา

1655 นางสาวอภิภา วงษ์ทองดี 1680 นางสาวอรอุมา บุญญะ

1656 นายอภิวัฒน์ ล าเพยพล 1681 นางสาวอรอุมา พ่วงสุข

1657 นายอภิวิชญ์ กัมมารังกูร 1682 นางสาวอรัญญา แพงค า

1658 นายอภิวุฒิ ธโนปจัย 1683 นางสาวอรัญญา แพทย์เจริญ

1659 นางสาวอภิสรา ศศิสนธิ์ 1684 นางสาวอริสา ศักด์ิประศาสน์

1660 นายอมรเดช ศรีนวล 1685 นางสาวอริสา สระประสิทธิ์

1661 นางอมรรัตน์ ดอกจันทร์ 1686 นางสาวอลิสา ทองตัน

1662 นางสาวอมรรัตน์ ตรัยรัตน์ 1687 นางสาวอวิกา เกศวรกุล

1663 นางสาวอมรรัตน์ บุญมา 1688 นางสาวอวิกา พันธ์วงศ์

1664 นายอมฤต กล่อมจิตร 1689 นางสาวอวิกา ศิริเดช

1665 นางสาวอรกานต์ เลือดทหาร 1690 นางสาวออมจิตร มูลหิรัญ

1666 นางสาวอรจิรา พิเศษธนกิจกุล 1691 นางออมฤดี เหรียญทอง

1667 นางสาวอรจิรา ศักด์ิวิเศษวงศ์ 1692 นายอัคร เอี่ยมประยูร

1668 นางสาวอรทัย ชาญป่าไพร 1693 นายอัครศิรางกูล วิศาลสมพงษ์

1669 นางสาวอรทัย เหล่าเขตรกรณ์ 1694 นางสาวอังคณา คงสุวรรณ

1670 นางสาวอรพรรณ แก้วทองค า 1695 นางสาวอังคณา คีรีเมฆ

1671 นางสาวอรพินธ์ สุขโพลง 1696 นางสาวอังคณา รัตนวิจิตร

1672 นายอรรถพล ม่วงอ้น 1697 นางสาวอัจฉรา กิจมงคลชัย

1673 นายอรรถพล เสาวลักษณ์สกุล 1698 นางสาวอัจฉริยา อุ่นวิจิต

1674 นางสาวอรวรรณ วิจิตรโอฬาร 1699 นางสาวอัญชณา กองโชค

1675 นางสาวอรวรรณ สุวรรณสิงหราช 1700 นางสาวอัญชลี ทรงประศาสน์

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่34 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

34-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1701 นางสาวอัญชลี นันทพันธ์ 1726 นางสาวอารีย์ ศรีช่วย

1702 นางสาวอัญชลี สมานบุตร 1727 นางสาวอารีรัตน์ ตันกุระ

1703 นางสาวอัญชลีพร แก้วอนันต์ 1728 นายอาวุธ นิธิฤกษ์

1704 นางสาวอัญชุลี อะนันต์ 1729 นางสาวอิงค์พิศา ธนะสารโยธิน

1705 นางสาวอัญญรัตน์ รัตนบรรยงค์ 1730 นายอิทธิกฤต ยอดสุขเจริญ

1706 นางสาวอันธิกา มีรัตน์ 1731 นางสาวอินทร์ริตา จ ารัส

1707 นางอันวยากร สุขสาคร 1732 นางสาวอินทิรา ตุลารักษ์

1708 นางสาวอัยริณภัค จิราอมรรัตนะ 1733 นายอิบรอเฮง ดือเระ

1709 นางสาวอัศนีย์ ศิริพัฒน์ 1734 นางสาวอิศรารัตน์ มากเทพวงศ์

1710 นายอาคม จ่าค า 1735 นางสาวอิสรีย์ ตัณจนรัตน์

1711 นายอาคม ฉัตรชาญมงคล 1736 นายอุดร โชติมณีไชยวัฒน์

1712 นางสาวอาจารี จินตวร 1737 นางสาวอุทุมพร ทูลจินดา

1713 นายอาชวิน หนุนภักดี 1738 นายอุเทน ปานจรูญ

1714 นางสาวอาณดา พิมพ์พืช 1739 นางสาวอุบล มุทาพร

1715 นางสาวอาทิตย์ เชื้อจีน 1740 นางสาวอุบลรัตน์ ปวงขุนทด

1716 นางสาวอาทิตยา เทพจิตร์ 1741 นางสาวอุไรวรรณ เจริญสุข

1717 นางสาวอาทิตยา บุระมุข 1742 นางสาวอุไรวรรณ มีรัตน์

1718 นางสาวอาทิตยา ลุนทะโสด 1743 นางสาวอุษณีย์ บุญเก๊า

1719 นางสาวอาทิตยา สุริเย 1744 นางสาวอุษณีษ์ อาจหาญวงศ์

1720 นางสาวอาภาพร ดอนลาว 1745 นางสาวอุษา สุขสวัสด์ิ

1721 นางสาวอาภาภรณ์ มูฮ ามัดตอเฮต 1746 นายเอกชัย สุนันท์

1722 นางสาวอารญา วิชาพูล 1747 นายเอกภพ  สุฤทธิ์

1723 นางสาวอารยา โคมัทซึซะกิ 1748 นายเอกอมร อ่อนด้วง

1724 นางสาวอารยา เหมรา 1749 นายเอนก รอดผ้ึง

1725 นางสาวอาริสา ภาโนมัย 1750 นางสาวเอมอร ไชยทิพย์ปัญญา

แถวที ่35 (รำยงำนตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

35-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล

1751 นางสาวเอื้อการย์ ลังกา

1752 นางสาวโอปอ อิงไพบูลย์

1753 นางสาวไอรินทร์ ธนศักด์ิอัครโชค

1754 นางสาวปวีณา เตียวคับ

1755 นาวาตรีหญิงสิตานัน เขียวงาม

            Sunday, Innovation, ทวิปริญญำโท, Y-Mba, Smart+SMT+IT-Smart, Advanced)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่20  มนีำคม 2561 (คำบเชำ้)

แถวที ่36 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

             ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ), ปร.ด.(บริหำรธุรกิจ)หลักสูตรภำษำอังกฤษ, บริหำรดษุฎีบัณฑิต

            มหำบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร,์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำร MMM, Saturday,

36-36 FM  บว.6-2 
ฉบับที่ 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช้  3 ก.ค. 60 


