
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ) หลักสูตรภำษำอังกฤษ 25 นางมะลิวัลย์ รอดก าเหนิด

1 นางสาวกมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ 26 นางสาวยุวรินธร ไชยโชติช่วง
2 นางสาวซูหยุ้ย หยาง ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (สื่อสำรมวลชน)
3 นายสินาท นาควัชระ 27 นางสาวกนิษฐา รัตนสินธุ์
4 นางสาวสิริบุปผา อุทารธาดา 28 นางสาวจิดาภา ยอดคีรี

บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต 29 นายธีรพล มหาวงศ์นันท์
5 นายกฤษฎา ดิเรกวัฒนะ 30 นายนพรัตน์ ก าศิริพิมาน
6 นายจักรพันธ์ ศรีคุ้ม 31 นายปวริศร สมานมิตร
7 นายณัฐ ธาระสืบ 32 นางสาวพิมลรัตน์ วนสาทิส
8 นางดลยา จาตุรงคกุล 33 นางสาวสโรชา เสรีนนท์ชัย
9 นางสาวนงนุช เฟือ่งวงศ์ 34 นางสาวเสาวนีย์ ภัทร์ประเสริฐ
10 นางสาวนัทธีรา พุมมาพันธุ์ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน)
11 นางสาวพรพิมล ลอแท 35 นางสาวขวัญชนก ธนาสุวรรณ
12 นายพูนศักด์ิ พูลเมืองรัตน์ 36 นางสาวชุติกาณ ปริรัตน์
13 นางสาวมัญชรี ผอบทิพย์ 37 นายธีระพงศ์ สุขสวัสด์ิ
14 นายเรืองเกียรติ สุวรรณโนภาส 38 นายไพบูลย์ แสงสุข
15 นายวทัญญู รัศมิทัต 39 นางสาวภิสสรา ขันตระกูล
16 นายวิกร ภูวพัชร์ 40 นางสาววราภรณ์ ของนา
17 นายวิทยา มุงอินทร์ 41 นางสาววิมลวรรณ เพาะปลูก
18 นางสาวสมฉวี ศิริโสภณา 42 นายศิริศักด์ิ ไชยสุข
19 นางสาวอัธยา พงษ์ประเสริฐ 43 นางสาวสุรางคนา ประทีปสิต

ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ) 44 นางสาวเอื้องฟ้า ชาตรี
20 นายชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์บริหำรธุรกิจ 45 นางสาวกชกร คล้ายจินดา
21 นางสาวดาวพระศุกร์ ทองกล่ิน 46 นางสาวกชพรรณ บุญกอบ
22 นางทัศนีย์ สิราริยกุล 47 นางสาวกติกา บูซั่น
23 นางสาววิมล พะสะเทือน 48 นางสาวกนกกาญจน์ ทิพย์บ ารุง
24 นางสาวอัจฉรา ธูปบูชากร 49 นางสาวกนกกุล ฐิติวโรดม

50 นางสาวกนกพร ข าหินต้ัง

แถวที ่1 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

                  โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

1-45 
FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

51 นางสาวกนกพร ตันฑสันติสกุล 76 นายกมลศักด์ิ ทิพรัตน์

52 นางสาวกนกพรรณ เสียมสกุล 77 นางสาวกมลา เหมแก้ว

53 นางสาวกนกมน ทองสุกโชติ 78 นางสาวกมลาศ ฤทธิโชติ

54 นางสาวกนกรัตน์ จิตรภักดี 79 นายกร ณีศะนันท์

55 นางสาวกนกวรรณ กรคณฑี 80 นายกร รุจิระบรรเจิด

56 นางสาวกนกวรรณ เก็บเงิน 81 นายกร เหมือนสังข์

57 นางสาวกนกวรรณ จันทะ 82 นายกรกฎ สนิทตันสกุล

58 นางสาวกนกวรรณ มีมอญ 83 นางสาวกรกนก อยู่นุช

59 นางกนกวรรณ รักษาทรัพย์ 84 นางสาวกรกมล อยู่ส าราญ

60 นางสาวกนกวรรณ วาสประไพ 85 นางสาวกรกันยา โสภณ

61 นางสาวกนกวรรณ ศิริยงค์ 86 นางสาวกรฐาภัค คณินชัยภัค

62 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณฉิม 87 นางสาวกรณรัชตา เตชะวิจิตรา

63 นางสาวกนกอร เรืองอัศวเดช 88 นายกรณัฏฐ์ อารีรัชชกุล

64 นางสาวกนิษฐกา สนิทพันธุ์ 89 นางสาวกรณิดา บุญพรม

65 นางสาวกมลชนก โกสิทธิ์ 90 นางสาวกรนิภา สงวนดีกุล

66 นางสาวกมลชนก นามหงสา 91 นางสาวกรมณี  ธีระพงษ์

67 นางสาวกมลชนก บูฮ้วดใช้ 92 นางสาวกรรณิกา กิตติวรเกียรติ

68 นางสาวกมลชนก ประสาทเขตการ 93 นางสาวกรรณิกา เซ็นมุกดา

69 นางสาวกมลชนก มานะศักด์ิวศิน 94 นางสาวกรรณิกา สงวนทรัพยากร

70 ร้อยต ารวจโทหญิงกมลชนก สีหวรนันท์ 95 นางสาวกรรณิการ์ แก้วประดิษฐ์

71 นางสาวกมลพร ชันแสง 96 นางสาวกรรณิการ์ ชวะนา

72 นางสาวกมลรัตน์ น้อยศิริ 97 นางสาวกรรณิการ์ ชูจันทร์

73 นางสาวกมลรัตน์ สุคโต 98 นางสาวกรรณิการ์ มาลารักษ์

74 นางสาวกมลลักษณ์ มณีวงศ์ 99 นางกรรนิกา อรุณพันธ์

75 นางสาวกมลลักษณ์ สัตย์ใจเทีย่ง 100 นางสาวกรรนิการ์ กาญจนสมบูรณ์

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่2 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

2-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

101 นายกริชนก นาคน้อย 126 นางสาวกษมล แสนใจธรรม

102 นางสาวกฤชพร พุทธิผล 127 นางสาวกษิรา ธีรวันชุลิดา

103 นางสาวกฤชวีณ์รัต วิเศษธนะรัฐ 128 นายก้อง รัตนทวีสิน

104 นายกฤตธน จันทร์ประเสริฐ 129 นางสาวก้องภัค เจริญจิต

105 นางสาวกฤตพร นิจพิพัฒน์พงศ์ 130 นายกอบชัย บัวรอด

106 นายกฤตภาส พรหมอ่อน 131 นางสาวกอบบุญ ค าคงเกล้ียง

107 นายกฤตยชญ์ สาครเย็น 132 นายก่อศักด์ิ ตรีพัฒนาสุวรรณ

108 นางสาวกฤตยมนต์ ปัญญากรณ์ 133 นางสาวกัญจนพร สอนแจ่ม

109 นางสาวกฤติกา ปัณฑรสูตร 134 นางกัญชริญา สังข์แก้ว

110 นางสาวกฤติญา ศิริบุญวัฒนา 135 นางสาวกัญญ์ฐิสา บัวรัตนกาญจน์

111 นายกฤติน อินทรเสนา 136 นางสาวกัญญ์วรา บัวรัตนกาญจน์

112 ว่าทีร้่อยตรีกฤติพงศ์ ศรีเหรา 137 นางสาวกัญญาพัชร ดอนแสง

113 นางสาวกฤติยา อ่อนอุไร 138 นางสาวกัญญาพัชร แหวนวงษ์

114 นายกฤติวัฒน์ ลีวรกุล 139 นางสาวกัญญาเพ็ญ สงฤทธิ์

115 นายกฤษฎา นุตวงษ์ 140 นางสาวกัญญารัตน์ ต้ังมีทรัพย์ไพศาล

116 นายกฤษฎา สายสวาท 141 นางสาวกัญญารัตน์ ศุวัฒนทรัพย์

117 นายกฤษฎา หน่อขัด 142 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล

118 นายกฤษณ์ จั่นศิริ 143 นางสาวกัญณภัทร ด่านวิทยากุล

119 นายกฤษณ์ชัย ชูรัตน์ 144 นางสาวกัญย์ภสินี โภควัฒน์โภคิน

120 นางสาวกฤษณา วุฒธนานนท์ 145 นางกัณฑมนต์ กาญจนเทพศักด์ิ

121 นางสาวกวินรัศม์ อมราวิศิษฐ์ 146 นางสาวกันตพร จันทร์สายทอง

122 นางสาวกวิสรา กฤตยาวิวัฒน์ 147 นางสาวกันต์สินี ศรัณยรักษ์

123 นางสาวกวิสรา ศรีโชค 148 นางสาวกันตินันท์ เอี่ยมครอง

124 นางกวิสรา อัศววัฒนา 149 นางสาวกันยา แซ่เจียง

125 นายกวิสสร บัวผุด 150 นางสาวกันยา ทองฟู

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่3 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

3-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

151 นางสาวกันยาวีร์ โชติจรัสรุจน์ 176 นางสาวกิจติยา เชิญทอง

152 นายกัมปนาท พานเมือง 177 นายกิตติ แซ่โล้ว

153 นายกัมพล เจริญศิวะกุล 178 นายกิตติ ต้ังธนาทร

154 นางสาวกัลยรัตน์ วิศวโภคา 179 นายกิตติ สมศรี

155 นางสาวกัลยา งามพร้อมสกุล 180 นางสาวกิตติกานต์ คงทองค า

156 นางสาวกัลยา ปุณฑริกธาดา 181 นายกิตติคุณ เจริญวงศ์

157 นางสาวกัลยาณิน แก้วมุกดา 182 นายกิตติคุณ ชูชื่น

158 นางสาวกัลยารัตน์ สอนคลัง 183 นายกิตติคุณ ทองมั่ง

159 นางสาวกัศมา อารมย์ 184 นายกิตติชัย ม่อมพะเนาว์

160 นางสาวกาญจณาลักษณ์ ออดพุม่ 185 นายกิตติโชค ตันติชัยปกรณ์

161 นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง 186 นายกิตติเทพ ตุละ

162 นางสาวกาญจน์มณี จินะ 187 นายกิตติพงศ์ มุ่งดี

163 นางสาวกาญจนา กาญจนรักษ์ 188 นายกิตติพงษ์ โมรัญยา

164 นางสาวกาญจนา นิลชัย 189 นางสาวกิตติพร บุญจันทร์เชย

165 ว่าทีร้่อยตรีหญิงกาญจนา เพ็งศิริ 190 นายกิตติพศ โพธิบ์ุคดี

166 นางสาวกาญจนา ละออ 191 นายกิตติภพ ศรีแสงเวช

167 นางสาวกาญจนา สุโพธิ์ 192 นายกิตติภัท ดุกล่อง

168 นางสาวกาญจนา อุดมทิพย์ 193 นางกิตติมา เพิม่ผล

169 นางสาวกานต์ชนก แก้วกัลยา 194 นางสาวกิตติมา มุ่งดี

170 นายกานต์ณัฏฐวิชญ์ วัฒนายุกร 195 นายกิตติยะ จรรยาสวย

171 ร้อยตรีหญิงกานต์ธยาน์วรรณ สมอ่วม 196 นางสาวกิตติยา จริตงาม

172 นางสาวกานต์พิชชา กองแก้ว 197 นายกิติศักด์ิ ชูประสาท

173 นางสาวกานต์มณี ล้วนรอด 198 นายกิติศักด์ิ สงคง

174 นางกานต์สิรี บูรณธัญรัตน์ 199 นายกิสดา ซุ่ยทรัพย์

175 นางสาวกิ่งดาว อ่ ากลัด 200 นายกีรติ บุญจันทึก

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่4 (รำยงำนตวั KLB 201)

4-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

201 นางสาวกีรัตยา เพ็ชรแก้ว 226 นางสาวขนิษฐา ข าทิพย์

202 นางกุลจิรา วงศ์พวก 227 นางสาวขนิษฐา จารุวัฒนะถาวร

203 นางสาวกุลชา ข าหาญ 228 นางสาวขนิษฐา นรารักษ์

204 นางสาวกุลณา ทนข า 229 นางสาวขนิษฐา นาคอนุกูลเกียรติ

205 นางสาวกุลปริยา แสงนาค 230 นางสาวขนิษฐา พงเขียว

206 นายกุลพัชร เพชรจรัส 231 นางสาวขนิษฐา รอดมณี

207 นางสาวกุลภัสสรณ์ กล่ินหัวไผ่ 232 นายขรรค์ชัย ชื่นใจ

208 นางสาวกุลยา  อ่อนเทศ 233 นางสาวขวัญใจ ชนะดี

209 นางสาวกุลยา แก้วไทรเทียม 234 นางสาวขวัญใจ นุภาพ

210 นางสาวกุลวีณ์ กุลจิตติเกษม 235 นางสาวขวัญชนก นวลอ่อน

211 นางสาวกุสุมา โภคพูน 236 นางสาวขวัญชีวา พิณเสนาะ

212 นางสาวเกตวดี เกตไธสง 237 นางสาวขวัญธิพรรณ สุวรรณกูฏ

213 นางสาวเกตุวดี ศรีโฉมงาม 238 นางสาวเขมนัฏฐ์ สิริโชติชนาธิป

214 นางสาวเกศชฎา จินตนาชาติ 239 นางสาวเขมมิกา เข็มทอง

215 นางสาวเกศยา เปีย่มทอง 240 นางสาวคชาภรณ์ ประเสริฐสม

216 นางสาวเกศสุดา ชินณวงษ์ 241 นายคณวรรษ ทาเอื้อ

217 นางสาวเกษราวรินทร์ เสนีวรรณ 242 นางสาวคณิตา นาคแป้น

218 นางสาวเกษลัดดา มะรางโส 243 นายคเณศ บุญครอง

219 นางสาวเกษศิรินทร์ ทองเสน 244 นายคมกริช วิสูตร

220 นางสาวเกษสุดา เป็งเรือน 245 นายคมสัน นพคุณ

221 นายเกื้อกูล ศรีชา 246 นายคมสันต์ แซ่คู

222 นายโกศล วังกานต์ 247 นางสาวคะนึงนิจ กล่ินหอม

223 นายโกสินทร์ รัตนสกล 248 นายค าไพ มุละนะ

224 นายไกรเพ็ชร นาคสุด 249 นางสาวคุณัญญา ปัญญาภาส

225 นายไกรสอน บุดดา 250 นายคุณาพจน์ มิ่งขวัญยืน

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่5 (รำยงำนตวั KLB 201)

5-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

251 นางสาวจงกมล โพธิตา 276 นางสาวจันทิพย์ อัศววิภาส

252 นางสาวจงกลวรรณ สุวรรณชาตรี 277 นางสาวจันทิมา ทองดี

253 นางสาวจงลักษณ์ จินะไชย 278 นายจารุกิตต์ิ ศรีสวัสด์ิ

254 นางสาวจตุพร ทิพยประภาสกุล 279 นางสาวจารุณี จันทร์คงวงษ์

255 นายจตุรวิทย์ เตชะวัฒนะกิจกุล 280 นางสาวจารุณี เจียรวัฒนาวิทย์

256 นางสาวจรณวรรณ จันทนา 281 นางสาวจารุณี นามบุญลือ

257 นางสาวจรรยา เบญจมาศ 282 นางสาวจารุวรรณ แก้วประเสริฐ

258 นายจรัส อมรศิริโชค 283 นางสาวจารุวรรณ ช่างสุวรรณ์

259 นางสาวจรินทร์พร เสนีวงค์ ณ อยุธยา 284 นางสาวจารุวรรณ โทนุวงค์

260 นางสาวจริยา ประดิษฐ์ 285 นางสาวจารุวรรณ ธีระเชาวน์

261 นายจักรกฤษ พงษ์สุข 286 นางสาวจารุวรรณ์ นาคพน

262 นายจักรกฤษ พวงวัดโพธิ์ 287 นางสาวจารุวรรณ เหล่าพล

263 ว่าทีร้่อยตรีจักรกฤษณ์ นิลวิเศษ 288 นายจ ารัส ศิลาเลิศ

264 นายจักรพงษ์ ค ามาบุตร 289 นางสาวจิณณพัต บุญถิ่น

265 นายจักรพล ป้อมปราณี 290 นายจิณณวัตร พสุวรกุล

266 นางสาวจันจิรา คงธนะ 291 นางสาวจิตชนนี บรรจงรัตน์

267 นางสาวจันจิรา โคษาราช 292 นางสาวจิตตระการ มั่งค่ัง

268 นางสาวจันจีลา ประจัญพล 293 นางสาวจิตต์สุภา เทียมเทียบรัตน์

269 นางสาวจันทนา ประเสริฐพจน์ 294 นางสาวจิตต์โสภิน จิตติเลิศวิรุฬห์

270 นางสาวจันทนา อารักษ์กิตติ 295 นางสาวจิตติมา ทองมี

271 นางสาวจันทร์จิรา แก้วใส 296 นางสาวจิตรประพา สูงสุด

272 นางสาวจันทร์จิรา ขุนทิพย์นุ้ย 297 นางสาวจิตราภรณ์ ยะแก้ว

273 นางสาวจันทร์จิรา มะโนสิงห์ 298 นางสาวจินดา จันทรเมฆนิทร์

274 นางสาวจันทรรัตน์ เหลืองภักดีกุล 299 นางสาวจินดารัตน์ จินดา

275 นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง 300 นางสาวจินต์จุฑา พิมรี

              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)
           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

แถวที ่6 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,

6-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

301 นางสาวจินตนา จิระวัฒน์พรชัย 326 นางสาวจิราภรณ์ อ้นทอง

302 นางสาวจินตนา เตรียมฐานะ 327 นางสาวจิราวรรณ ด่างดี

303 นางสาวจินตนา หลงจิ 328 นางสาวจีรนันท์ จากยางโทน

304 นางสาวจินตหรา ค าแสน 329 นางสาวจีระนันท์ เดชสุธรรม

305 นางสาวจินตหรา ผสมทรัพย์ 330 นางสาวจีระวรรณ ชูเลิศ

306 นางสาวจินตะหรา สิงนวล 331 นางสาวจีราพา ทองเกิด

307 นายจิรโชค จิโรจน์วณิชชากร 332 นางสาวจีราภรณ์ ตาศิริ

308 นางสาวจิรฐา นิลวงษ์ 333 นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ธานี

309 นางสาวจิรนันท์ สิทธิตาค า 334 นางจีราวรรณ ทิพย์แก้ว

310 นายจิรพงศ์ สุภะโส 335 นางสาวจุฑาทิพย์ แสงจันทร์

311 นายจิรพงษ์ พรรณพลีวรรณ 336 นางสาวจุฑาพร สร้างถิ่น

312 นางสาวจิรภา แซ่ล้ิม 337 นางสาวจุฑาภรณ์ เหมือนชู

313 นายจิรยุทธ เต็งเก้าประเสริฐ 338 นางสาวจุฑามณี ไกรวิจิตร

314 นายจิรโรจน์ เหลืองเชิดพงศ์ 339 นางสาวจุฑามาศ เดชเสถียร

315 นางสาวจิรวดี จันทร์แดง 340 นางสาวจุฑามาศ เดชาสิทธิ์

316 นางสาวจิรวดี ยอดเพ็ชร 341 นางสาวจุฑามาศ ปราบท่าโพธิ์

317 นางสาวจิรวรรณ โกศล 342 นางสาวจุฑามาศ พันธุป์ระดิษฐ์

318 นายจิรวัฒน์ วงศารี 343 นางสาวจุฑามาศ วัฒนสินพาณิช

319 นางสาวจิรัชยา บ ารุง 344 นางสาวจุฑามาศ ศิริชัยพัฒนรัชต์

320 นางสาวจิราพร สมหมาย 345 นางสาวจุฑามาศ อนันตรัตน์

321 นางสาวจิราพร สอนคง 346 นางสาวจุฑามาศ อาริยะโภคิน

322 นางสาวจิราพร สุวรรณวงษ์ 347 นางสาวจุฑามาส ชาลีคลี

323 นางสาวจิราภรณ์ ทรศรี 348 นางสาวจุฑารัตน์ ภักดี

324 นางสาวจิราภรณ์ น้ าจันทร์ 349 นางสาวจุฑารัตน์ ยมนานนท์

325 นางสาวจิราภรณ์ เนสุสินธุ์ 350 นางสาวจุฑารัตน์ รักวานิช

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่7 (รำยงำนตวั KLB 201)

7-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

351 นางสาวจุฑารัตน์ หนูเมือง 376 นางสาวฉัตรวดี ทาฟอง

352 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่บ้านแพ้ว 377 นางสาวฉัตรสุดา ฟองมณี

353 นางสาวจุฑาสี ชูทรัพย์ 378 นางสาวฉันทิศา ชวหิรัญกูล

354 นางสาวจุรีพร นรคง 379 นางสาวเฉลิมขวัญ อุปรวัฒน์

355 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีเจริญ 380 นางสาวเฉลิมพร ธรรมโชติ

356 นางสาวจุฬา พรหมแดง 381 นายเฉลิมพล วางทุกข์

357 นางสาวจุฬา ลากุล 382 นางสาวชญาณี ประกอบการ

358 นางสาวจุฬารัตน์ เฉี้ยงเถาว์ 383 นายชญานิน อินทศร

359 นางสาวจุฬารัตน์ ผะสารพันธ์ 384 นางสาวชญานี ยงสมบูรณ์

360 นางสาวจุฬารัตน์ เอี่ยมเอ็ง 385 นางสาวชญานี อยู่เกิด

361 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองดูศรี 386 นางสาวชญาพร ประกอบสุข

362 นางสาวจุฬาลักษณ์ มัณฑะนานนท์ 387 นางสาวชฎาภา สุขใส

363 นายเจตณรงค์ ไชยเลิศ 388 สิบโทหญิงชนกชนม์ วัดโส

364 นางสาวเจนจิรา สังข์เสนาะ 389 นางสาวชนกานต์ เครือเช้า

365 นายเจนณรงค์ กงแก้ว 390 นางสาวชนม์จีรา ระบอบ

366 นายเจษฎา ม่วงศรี 391 นางสาวชนม์นิภา แก้วดี

367 นายเจษฎา วิชยณรงค์ 392 นายชนรรถ เนียมสวัสด์ิ

368 นายเจษฎายุทธ แก้วคง 393 นายชนะ ตู้ด า

369 นางสาวแจ่มนภา เมินดี 394 นายชนะพันธ์ รักตะวัฒ

370 นางสาวฉนัฎตา พรเรืองทรัพย์ 395 นายชนะศักด์ิ เสาะแสวง

371 นางสาวฉัฐจุฑา แก่นบุญ 396 นางสาวชนัญชิดา บัวศรี

372 นายฉัตรชัย พูลเกษม 397 นางสาวชนัญชิตา ตรีธารา

373 นายฉัตรพฤทธิ ์ธรรมปริยัติ 398 นายชนันพัฒน์ สันติสุข

374 นายฉัตรพล ขวัญบัว 399 นางสาวชนากานต์ จันทร์น้อย

375 นางสาวฉัตร์รัตน์ พรชัยธนบดี 400 นางสาวชนากานต์ จันทร์สุข

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่8 (รำยงำนตวั KLB 201)

8-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

401 นางสาวชนากานต์ ปันถะ 426 นางสาวชลธร อินสุวรรณ์

402 นางสาวชนากานต์ พิมพ์ทิมานนท์ 427 นางสาวชลธิชา จันทนารักษ์

403 นางสาวชนาธิป ยิ้มเขียว 428 นางสาวชลธิชา บัวเทศ

404 นางสาวชนาภา บินกาซัน 429 นางสาวชลธิชา พ่วงสม

405 นายชนาวุธ บุญนาม 430 นางสาวชลธิชา ภูร่ะหงษ์

406 นางสาวชนิกรรดา ข าป่าน 431 นางสาวชลธิชา มะลิซ้อน

407 นางสาวชนิกานต์ ตรีวัย 432 นางชลธิชา ศิริชัยเอกวัฒน์

408 นางสาวชนิดา เรียงจารุสมบูรณ์ 433 นางสาวชลธิชา แสนสอน

409 นางสาวชนิตา ดวงจันทร์ 434 นางสาวชลพร สุปัญโญ

410 นายชนินทร์ วิถีสวัสด์ิ 435 นางสาวชลลดา กันทาเงิน

411 นางสาวชนิภา นิลรัตน์ 436 นางสาวชลลดา นะมิ

412 นางสาวชนิษฐา ญาติพรหม 437 นายชลสิทธิ ์บุญเกิด

413 นางสาวชนิสรา ศิริผ้ึง 438 นายชลัฐ นุชประไพ

414 นางสาวชมพูนุช สุขเกิด 439 นางสาวชลิกานต์ ด ารักษ์

415 นางสาวชมพูนุช โฮมแพน 440 นางสาวชลิดา ด้วงทองสุข

416 นางสาวชมพูนุท การิเทพ 441 ว่าทีร้่อยโทชวลิต ชมภู

417 นางสาวชมพูนุท จันทร์ศิลา 442 นางสาวชวัลณัฐ เลิศโกวิทย์

418 นางสาวชมพูนุท ใจเย็น 443 นางสาวช่อทิพย์ แก้วไทย

419 นางสาวชมภูนุช เสนทองแก้ว 444 นางสาวช่อแพร มิตรเกษม

420 นางสาวชมัยพร ใจสืบ 445 นายชัชวาลย์ โชคอนันต์คุณ

421 นางสาวชไมพร พุม่เกิด 446 นางสาวชัญญ์ญาณ์ บ ารุงเชื้อ

422 นายชรัส ต้ังสกุลวิโรจน์ 447 นางสาวชัญญาธร ตลับเพชร

423 นางสาวชรินทร์รัตน์ ขันค า 448 นายชัยณรงค์ นุมัติ

424 นางสาวชลดา ชินวงค์ 449 นายชัยธวัช เจริญสุข

425 นางสาวชลทิชา ผินแห 450 นายชัยยศ ฉั่ววิเชียร

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่9 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

9-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

451 นายชัยยุทธ สิริวัฒนานุกูล 476 นางสาวชุตินันท์ ศรีสว่าง

452 นายชัยรัตน์ คุณแก้ว 477 นางสาวชุติพร รัตนเทพี

453 นายชัยวัฒน์ ตังวงศ์ประเสริฐ 478 นายชุติพล นฤภัย

454 นายชัยวัฒน์ เย็นสดใส 479 นางสาวชุติมณฑน์ กิตติจันทร์รัตนา

455 นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น 480 นางสาวชุติมณฑน์ อยู่วงษ์

456 นายชัยวัศน์ ผลวิสุทธิ์ 481 นางสาวชุติมา ท าสะอาด

457 นายชาคริต โพธาวรรณ 482 นางสาวชุติมา ประทีปธีรานันต์

458 นายชาญ วิเศษศรี 483 นางสาวชุติมา ยิ่งยงวรชาติ

459 นายชาญภาวุฒิ มิตรเกษม 484 นางสาวชุติมา ลอยทอง

460 นายชาญยุทธ ทิพย์โสต 485 นางสาวชุติมา ละทะโล

461 นายชาญฤทธิ ์นากสุก 486 นางสาวชุติมา ใหญ่แก่นทราย

462 นายชาญวัฒนา จะปัน 487 นางสาวชุติมา อุตมะ

463 นายชาญวิทย์ รัตนไพวงศ์ 488 นางสาวชุติสรา รอดเสวก

464 นายชาตรี เปล่ียนไพโรจน์ 489 นางสาวชุรีพร หมื่นสายญาติ

465 นางสาวชาลินี พลวัฒน์ 490 นางสาวชุลีพร อินทรชิต

466 นางสาวชาลินี ห่วงปรากฎ 491 นายชูชาติ ทรงพราย

467 นางสาวชิชญา สมมุ่ง 492 นายเชาวลิตร แก้วมณี

468 นางสาวชิดชนก ตลึงจิตร 493 นายเชิดชัย กล้วยตระกูล

469 นางสาวชิดชนก สุขโต 494 นางสาวโชติกา จันทะนัด

470 นายชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา 495 นางสาวโชติกา ธนพันธ์

471 นางสาวชินะจิตต์ สุวิมลธรรมคุณ 496 นางสาวโชติกา รสมณี

472 นางสาวชิราภรณ์ ชัยชาญ 497 นางสาวโชติกา แรกขึ้น

473 นางสาวชีวพร โยธาภักดี 498 นางสาวโชติรส นิยมสูต

474 นายชุติเดช สุวรรณเครือ 499 นางสาวโชสิตา มีมุข

475 นางสาวชุตินันท์ ตระสินชัย 500 นางสาวซลียา ตัณฑวณิช

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่10 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

10-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

501 นางสาวซู่ฉิน หล่ี 526 นายฐิติพงษ์ บัวป้อม

502 นางสาวญาณภัฏ อิทธิโชติ 527 นางสาวฐิติพร เชวงวงศ์สิน

503 นางสาวญาณิศา นราจร 528 นางสาวฐิติพร พิบูลธรรมนนท์

504 นางสาวญาณิศา อินทร 529 นางสาวฐิติพร ศรีโรจน์

505 นางสาวญาดา สุวรรณมาโจ 530 นางสาวฐิติพร สินธุวรการ

506 นางสาวญาติกา ศรีวิชัย 531 นางสาวฐิติเพ็ญ กาญจนวิไล

507 นายฐนกร ธรรมวิบูลชัย 532 นางสาวฐิติมา จันทร์ต๊ะ

508 นายฐนณัฐ สุทธสุวรรณ 533 นางสาวฐิติมา ชวดสลุง

509 นางสาวฐนนท์พร โชติอนันต์คงภัส 534 นางสาวฐิติมา รักษาวิทยาวุฒิ

510 นายฐปนนท์ บุญโต 535 นางสาวฐิติมา ลัดดากลม

511 นายฐากูร สร้อยมาดี 536 นางสาวฐิติมา หมายเจริญ

512 นางสาวฐาทินี ศรีจันทร์ 537 นางสาวฐิติมา อภัยวงศ์

513 นางสาวฐานิตา ศิริรังษี 538 นางสาวฐิติรัตน์ บุหงานิธิพันธุ์

514 นายฐาปกร สิริมณฑารักษ์ 539 นางสาวฐิติวรรณ หวาดเปีย

515 นายฐาปณัฐ โสภา 540 นางสาวฑิฆมัพร ชูจันทราภรณ์

516 นางสาวฐาปนี หิรัญกาญจน์ 541 นางสาวณกัญญา รอดรัตน์

517 นางสาวฐิฏิญา ทองเงา 542 นางสาวณจิต สุรจารุสาร

518 นายฐิตพนธ์ สุขสมบูรณ์ศิลป์ 543 นางสาวณฉัตร สัตย์ซ่ือ

519 นางสาวฐิตาพรวดี ล้ิมปาน 544 นางสาวณฐมน ขันธ์แก้ว

520 นางสาวฐิตาภัทร์ แก้วอิ่ม 545 นางสาวณฐมน สุขโต

521 นางสาวฐิตารีย์ ภูมิพัฒน์อัคร 546 นางสาวณฐา ดวงศรี

522 นางสาวฐิติ ขันศรี 547 นายณธร นาทะทันต์

523 นางฐิติกาญจ์ วัชรบุญประเสริฐ 548 นางสาวณธษา ศรีเมือง

524 นางสาวฐิติกาญจน์ หมวกวัลย์ 549 นายณพพร  ทองใบประสิทธิ์

525 นางสาวฐิตินันท์ มีศรี 550 นางสาวณพรชล สินอยู่

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่11 (รำยงำนตวั KLB 201)

11-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

551 นายณพลพัทธ์ สิริสิรวิชญ์ 576 นางสาวณัฏฐา เขียนทองกุล

552 นายณพวุฒิ กาญจนภิญโญวงศ์ 577 นางสาวณัฏฐิญา เมธาจิรวิวัฒน์

553 นางสาวณภัคฤทัย ดิเรกคงฤทธิ์ 578 นางสาวณัฏฐิตา หมื่นเดช

554 นางสาวณภัทร จันทร์สา 579 นายณัฐ  กุลวิทย์นรากรณ์

555 นางสาวณภัทรดา โพธิก์ระจ่าง 580 นางสาวณัฐกมล เสาวคนธ์

556 นางสาวณภาภัช สุ่มประดิษฐ์ 581 นางสาวณัฐกฤตา บัวขาว

557 นายณรงค์กร โอมี 582 นางสาวณัฐกฤตา ม่วงหวาน

558 นายณรงค์พจน์ รัตตนิทัศน์ 583 นางสาวณัฐกานต์ แก่นดี

559 นางสาวณรดา ค าคุณ 584 นายณัฐกูร พิพิธ

560 นางสาวณฤมล ช้างชาวนา 585 นางณัฐชญพร มงคลดา

561 นางสาวณหทัย รัตนคช 586 นายณัฐชนน สุวรรณฤทธิ์

562 นางสาวณัชชนม์ เจริญจิต 587 นางสาวณัฐชยา เพ็ชรพลพันธ์

563 นางสาวณัชชา ป่านอุดม 588 นางสาวณัฐชยา ศรีพิไล

564 นางสาวณัชชา เปรมกระสิน 589 นางสาวณัฐชรินทร์ พิมพ์วิชัย

565 นางสาวณัฏฐกมล เกษแดงสกลวุฒิ 590 นางสาวณัฐชา มุราชวงษ์

566 นางสาวณัฏฐกันย์ อินทร์สุวรรณ 591 นางสาวณัฐฐา ศิริวัฒนพิเชษฐ์

567 นางสาวณัฏฐกานต์ ศศิภัคด์ิโภคิน 592 นางสาวณัฐฐาน์ โชคหิรัณยพงษ์

568 นางสาวณัฏฐกานต์ สร้อยดอกจิก 593 นางสาวณัฐฐานิตา ศิรสิทธิว์ัฒนา

569 นางสาวณัฏฐ์ชิสา เรืองสมบูรณ์ 594 นางสาวณัฐฐาพร ก่ าแพ

570 นางสาวณัฏฐนันท์ ก่วยเกียรติกุล 595 นางสาวณัฐณรินทร์ เพ็งเหมือน

571 นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์ ตุลาพันธ์ 596 นางสาวณัฐณิชา ถนอมวงศ์

572 นายณัฏฐพงศ์ ภูศ่รีเศวตชาติ 597 นางสาวณัฐณิชา พุม่พวง

573 นายณัฏฐพงษ์ พุฒิเสถียร 598 นายณัฐดนัย ตันตินิกร

574 นายณัฏฐพร บัวเก่า 599 นางสาวณัฐทิตา บุญสะอาด

575 นายณัฏฐพัศย์ พูโซ วัฒนสิทธิ์ 600 นางสาวณัฐธมา บุญแสง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่12 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

12-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

601 นางสาวณัฐธยาน์ คังคะสุวรรณโน 626 นางสาวณัฐวดี สองห้อง

602 นางณัฐธิชา โพธิสกุล 627 นางสาวณัฐวดี อยู่ประเสริฐ

603 นางสาวณัฐธิชา วงตะลา 628 นางสาวณัฐวรรณ ประเสริฐเมธ

604 นางสาวณัฐธิดา กิ่งแก้ว 629 นายณัฐวัฒน์ บุญฤทธิศ์รีพงษ์

605 นางสาวณัฐธิดา แก้วใจ 630 นายณัฐวัตร สร้อยสุวรรณ์

606 นางสาวณัฐธิดา ชูช่วย 631 นางสาวณัฐวัลย์ ทองสิมา

607 นางสาวณัฐธิดา เลิศปรัชญากร 632 นายณัฐวุฒิ งามทะวงษ์

608 นางสาวณัฐนรี คงเพียรธรรม 633 นายณัฐวุฒิ ใบลาด

609 นางสาวณัฐนรี สิริยากร 634 นายณัฐวุฒิ วงศ์วีระไพบูลย์

610 นางสาวณัฐนันท์ จิตรภิรมย์ 635 นายณัฐวุฒิ สังข์นัครา

611 นางสาวณัฐนิชา วรรณสาร 636 นางสาวณัฐสรี มานุมาพร

612 สิบเอกหญิงณัฐนิธิ พูลศิริ 637 นางสาวณัฐสินี สิทธิโชติฐิติคุณ

613 นางสาวณัฐปภัสร์ ด าสิน 638 นางสาวณัฐสุดา น้อยพงษ์

614 นายณัฐพงศ์ อยู่เย็นดี 639 นางสาวณัฐินี พิพรณ์พงษ์

615 นายณัฐพงษ์ กิรติโยธิน 640 นางสาวณัทญา มีเครือ

616 นางสาวณัฐพร เกิดน้อย 641 นางสาวณาฐอร ภูมิระเบียบ

617 นางสาวณัฐพร จันทรศร 642 นางสาวณาตยา พานิชสกุลชัย

618 นายณัฐพล เฮงสกุล 643 นางณิชกมน จันทาพูน

619 นางสาวณัฐพัชร์ ปทุมนันท์ 644 นางสาวณิชกานต์ หัสกัน

620 นายณัฐภณ บุญชม 645 นางณิชชา พึง่สุข

621 นายณัฐภูมิ ชนินทรเทพ 646 นางสาวณิชชา วิทยกันใจ

622 นางสาวณัฐมน วุธรา 647 นางสาวณิชมนกานต์ ยันตรีสิงห์

623 นางสาวณัฐมน ศรีโสภิต 648 นางสาวณิชยา ธรรมพลิน

624 นางสาวณัฐมนต์ วงค์พิพันธ์ 649 นางสาวณิชา มานะทวีวัฒน์

625 นางสาวณัฐวดี ยัฆพันธ์ 650 นางสาวณิชาบูล แย้มอรุณ

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่13 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

13-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

651 นางสาวณิชาพร ลิขิตสุทธิกุล 676 นางสาวดารารัตน์ ชูด า

652 นางสาวณิชาพร วันเพ็ง 677 นางสาวดารารัตน์ เม่งเจริญ

653 นางสาวณิชามล อุสิทธิ์ 678 นางสาวดารารัตน์ สุธีธเนศ

654 นางสาวณิชารีย์ คูหากาญจน์ 679 นางสาวดิวพรรณ พุกบางจาก

655 นางสาวณิชาวดี ฤทัยสุข 680 นางสาวดิศรา คะริเรือง

656 นางสาวณิชิกร กิจภูวดล 681 นางสาวดิษยา การบรรจง

657 นางสาวณิญาพัณณ์ อุณหะนันทน์ 682 นางสาวดิษยารินทร์ ปรีดากรธนวัจน์

658 นางสาวณุทัศนา อนันต์ไวทยะกิจ 683 นางสาวดุจดาว แก้วมณีชัย

659 นายดนวรรธน์ ลือสวัสด์ิ 684 นางสาวดุษลดา วงษ์ธีรากุล

660 ว่าทีร้่อยตรีดนุพัฒน์ พิมพ์ศรวงศ์ 685 นายเดชาธร ตุรงค์ธนากุล

661 นางสาวดรัลรัตน์ ปานรอด 686 นายเด่นหล้า อุดม

662 นางสาวดลพรรณ์ ประสาทกิจ 687 นางสาวเดือนเต็ม ดีเทียน

663 นางสาวดลยา โกวิทวิบูล 688 นางสาวเดือนนภา หอมวงษ์

664 นางดลฤดี ปถะคามินทร์ 689 นางสาวตวงทอง ทวนไกรพล

665 นางสาวดวงกมล คุ้มพวง 690 นางสาวตวงทิพย์ แสวงศรี

666 นางสาวดวงกมล ชงัดเวช 691 นางสาวต่วนกูญ่าฮานิง ต่วนสะมะแอ

667 นางสาวดวงกมล ตันบุญเจริญ 692 นายตะวัน เกิดบุญศักด์ิ วรชาติพิทักษ์

668 นางสาวดวงกมล ประเดิมชัย 693 นายตะวัน เซ่งฉ้วน

669 นางสาวดวงกมล สายศรี 694 นายตันติกร เมืองหนองหว้า

670 นางสาวดวงจันทร์ เสาร์สวัสด์ิศรี 695 นางสาวตุ๊กตา นาแถมนาค

671 นางสาวดวงใจ แซ่แต้ 696 นางสาวตุลากาล สังคะหะ

672 นางสาวดวงใจ สาสิม 697 นางสาวเตือนใจ สารันต์

673 นางสาวดวงเดือน เมืองมา 698 นายไตรวิชช์ จุ่งพิวัฒน์

674 นางสาวดวงพร เตมินันท์ 699 นางสาวถาวรีย์ มะโนสิงห์

675 นางสาวดวงพร ภูมี 700 นางสาวถิง ผาง

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่14 (รำยงำนตวั KLB 201)

14-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

701 นางสาวถิรดา เกียรติไพบูลย์ 726 นายทิวัตถ์ แซ่ฉา

702 นางสาวทณาวรรณ แก้วงาม 727 นายทิวากร ละลุน

703 นายทรรศนะ บุญเกิด 728 นายทิวากร อมศิริ

704 นางสาวทราภรณ์ จันนา 729 นางสาวทิวารัฐ หัวใจเพชร

705 นางสาวทวีทรัพย์ เวฬุวนาธร 730 นายเทอดไทย แตงอ่อน

706 นายทวีรัชต์ สังขโย 731 นายเทอดพงษ์ ศรีนรา

707 นายทวีวัฒน์ อุ่นอ าไพ 732 นางสาวเทียนทอง ยงเขตรกิจ

708 นายทวีศักด์ิ วงศ์กุศลธรรม 733 นายธงชัย เรืองฤทธิ์

709 นายทศพล กาญจะนะไพร 734 นางสาวธนกร เพชรสิงห์

710 นายทศพล จันทร์จ าเนียร 735 นายธนกร วงศ์วรวิทย์

711 นายทศพล มณีศรี 736 นายธนกิตต์ิ สัจกุล

712 นายทศวรรษต์ แหวนเงิน 737 นายธนดล ใจปล้ืม

713 นายทัศน์พล สุขเกษม 738 นายธนดล สุขสมปราถนา

714 นางสาวทัศนีย์ ลีบาง 739 นายธนเดช ไพโรจน์

715 นางสาวทัศนีย์ ว่องไววัฒนกุล 740 นายธนบดินทร์ โต๊ะทองสุนีย์

716 นางสาวทัศนีย์ เอนกศิลป์ 741 นายธนบดี พิพิธพัฒนาปราปต์

717 นายทัศสุวรรณ ต้ังแก้ว 742 นายธนบดี แสงแก้ว

718 นายทายาท นามทับ 743 นางสาวธนพร นพวิจิตร์

719 นางสาวทาริกา ขันทา 744 นางสาวธนพร สกุลรัง

720 นายทินกร วงษ์สีทอง 745 นางสาวธนพร สายตา

721 นางสาวทิพวรรณ ทัศนพันธุ์ 746 นายธนพล พูลสุด

722 นางสาวทิพวรรณ วงค์พรม 747 นางสาวธนยพร ใจซ่ือ

723 นางสาวทิพากร อรรถมาลี 748 นายธนวัต วงษ์มณีเทศ

724 นางสาวทิพานัน เล็กเจริญ 749 นายธนวัต หม่องอ้น

725 นางสาวทิมทอง เพชรงาม 750 นางสาวธนะพร พานเกล้า

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่15 (รำยงำนตวั KLB 201)

15-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

751 นายธนะพล ค าชื่น 776 นายธัชทร สอนสกุล

752 นายธนัช สถิรชโลธร 777 นางสาวธัญชญานิษฎ์ สุทธิวิริวรรณ

753 นางสาวธนัชชา อันคล้าย 778 นางสาวธัญญดา แกล้วทนงค์

754 นางธนัทอร ทัตวิชญาชลกุล 779 นางสาวธัญญรัตน์ ศิริโยธา

755 นายธนากร วรินทรา 780 นางสาวธัญญลักษณ์ ยืนยงค์

756 นายธนากร สร้างสุข 781 นางธัญญาภรณ์ ใจชื้น

757 นางสาวธนานาฎ วิทยา 782 นางสาวธัญดา โสภณแสงชัย

758 นางสาวธนาภรณ์ ชัยชิต 783 นางสาวธัญธิตา นิธิศโสภณ

759 นางสาวธนาภรณ์ ดีสี 784 นางสาวธัญปภัทร ชัยศรี

760 นางสาวธนาภา อยู่อินทร์ 785 นางสาวธัญพร แจ้งโลก

761 นายธนายุทธ ต้นบัณฑิตกุล 786 นางสาวธัญพร เอี่ยมส าอางค์

762 นางสาวธนิดา เครือสาย 787 นางสาวธัญรัตน์ วรรณกุล

763 นางสาวธนิดา เสมอใจ 788 นางสาวธัญลักษณ์ เคหะ

764 นายธนิต ต้ังไทยวัฒน์ 789 นางสาวธัญลักษณ์ เตชะโกสิต

765 นายธนิต สุประดิษฐ์ 790 นางสาวธัญลักษณ์ เปียนวม

766 นางสาวธนิษฐา มีพร้อม 791 นางสาวธัญสินี ธูปทอง

767 นายธเนศ นิ่มนวล 792 นางสาวธัณฐภรณ์ วุฒิกุลจารุพัฒน์

768 นางสาวธมนวรรณ วรรณศิริ 793 นางสาวธันนิดา อุดมปณิธ

769 นายธรรมนูญ  สมพึง่ทอง 794 นางสาวธันย์ชนก เหมะ

770 นายธรรมรักษ์ ศรประสิทธิ์ 795 นางสาวธันยา สีอินทร์มนต์

771 นางสาวธฤตกมล ลักษณะกุล 796 นายธาดา พินไชโย

772 นางสาวธฤตวัน โชตินรวุฒิ 797 นายธานินทร์ บัววารี

773 ว่าทีร้่อยตรีธวัชชัย สายนุ้ย 798 นางสาวธารทิพย์ กิ่งสายหยุด

774 นางสาวธัชกร บวรสนันตน์ 799 นางสาวธารารัตน์ ประทุมเหมือน

775 นายธัชชัย กิตติโชติกุล 800 นางสาวธิดา แซ่ซ้ือ

              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)
           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

แถวที ่16 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,

16-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

801 นางสาวธิดา หนูแดง 826 นางสาวนทิญา ภูไ่พฑูรย์

802 นางสาวธิดารัตน์ ธุวสินธุ์ 827 นางสาวนทิตา ค าพิรานนท์

803 นางสาวธิดารัตน์ บุญสุวรรณ 828 นางสาวนทินี แซ่เจียม

804 นางสาวธิดารัตน์ เลขะพาณิชกุล 829 นายนที สิงห์โสภา

805 นางสาวธิดารัตน์ ศรีดวงจันทร์ 830 นายนนทภพ กาวินค า

806 นางสาวธิติมา นันตากาศ 831 นายนนทฤทธิ ์เมี้ยนละม้าย

807 นางสาวธิรดา โกเศยะโยธิน 832 นายนพดล แก้วค า

808 นายธีทัต เหล่ามโนธรรม 833 นายนพดล เทศเจริญ

809 นายธีรโชติ สังข์บุณยนิธิ 834 นายนพดล สันธนะพานิช

810 นางสาวธีรดา สุทธิสอาด 835 นางสาวนพภัสสร จารุการ

811 นางสาวธีรตา มาตราช 836 นายนพรัตน์ ผลาเหิม

812 นายธีรพงษ์ สอดสุข 837 นางสาวนพรัตน์ วงค์พนม

813 นายธีรพันธุ ์เครือพานิช 838 นางสาวนพวรรณ ตามสมัคร

814 นายธีรวัฒน์ จิตรเสน 839 นางสาวนพวรรณ บวรทวีไพศาล

815 นายธีรศักด์ิ เตชพูนสุข 840 นางสาวนพวรรณ อาชนะ

816 นายธีรเสฏฐ์ ด ารงศิริมงคล 841 นางสาวนพัชษภรณ์ แก้วประเสริฐกิรติ

817 นายธีระยุทธ์ พนมชัยสว่าง 842 นายนภไพโรจน์ รักษ์งาร

818 นายธีระวัฒน์ กาญจนเรืองกิต 843 นางสาวนภสร เอื้อประดับพร

819 นายธีระศักด์ิ แซ่เยื่อง 844 นางสาวนภัทร ด้วงศาลเจ้า

820 นางสาวธุมาวดี สุธาเนตร 845 นางสาวนภัทร หอมจันทร์

821 นางสาวนงค์เยาว์ ไพรชัฎ 846 ร้อยต ารวจโทหญิงนภัสมณฑ์ เนตรสุวรรณ

822 นางสาวนงคราญ คุณาสินใฝ่ตระกูล 847 นางสาวนภัสรัญช์ รุ่งสว่าง

823 นางสาวนงนภัส ละมูลพันธ์ 848 นางสาวนภัสวรรณ กวางทอง

824 นางสาวนงนภัส ศรีปาน 849 นางสาวนภาพร เกตุแก้ว

825 นางสาวนงพะงา พันธุส์วัสด์ิ 850 นางสาวนภาพร ศรีวิไล

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่17 (รำยงำนตวั KLB 201)

17-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

851 นางสาวนภาภร สุวรรณพรพงศ์ 876 นายนัฐติพงศ์ โพธิกัณหะ

852 นางสาวนภาลัย ดินแดง 877 จ่าสิบตรีนัฐพล รสพิกุล

853 นางนภาวรรณ ธเนศพันธุ์ 878 นางสาวนัทชา อินทรสกุล

854 นายนรภัทร์ อ่อนประชา 879 นางสาวนันทกา วันดี

855 นางสาวนราทิพย์ จันทา 880 นางสาวนันท์นภัส ระวิโชติ

856 นางสาวนรินติยา เสาวณีย์ 881 นางสาวนันท์นภัส รัตนกิจสกุล

857 นายนฤพนธ์ หอมจันทร์ 882 นางสาวนันทนา ผู้ค้าขาย

858 นายนฤพัทธ์ ศรีสวัสด์ิ 883 นางสาวนันทพร จรัสสุขสวัสด์ิ

859 นางสาวนฤมล ค าราง 884 นางสาวนันทพร ว่องไวพาณิชย์

860 นางสาวนฤมล สิขเรศสกุล 885 นางสาวนันทรัตน์ อินทร์ทองมา

861 นางสาวนฤมล แสงชัยสุคนธ์กิจ 886 นางสาวนันทวรรณ ชละธาร

862 นางสาวนฤมล แสงทอง 887 นางสาวนันทวัน โพธิจ์ันทร์

863 นางสาวนวพร ทิพย์ทัศน์ 888 นายนันทศักด์ิ สุขแก้ว

864 นางสาวนวพร วรสุวรรณรักษ์ 889 นางสาวนันท์สินี แสนปัญญา

865 นางสาวนวพรรณ จันมา 890 นางนันทะญา ตันแก้ว

866 นายนวพล สุระเรืองชัย 891 นางสาวนันทิกา จันทรภาพ

867 นางสาวนวรัตน์ ฟักทอง 892 นางสาวนันทิดา มะปราง

868 นางสาวนวลจันทร์ หมั่นหาโชค 893 นางสาวนันทินีญา บุญเจียมเจริญ

869 นางสาวนวลฉวี พึง่พุด 894 นางสาวนันทิมา รักษ์บางแหลม

870 นางสาวนวินดา บุญประกอบ 895 นางสาวนันธนา หมวดอินทอง

871 นางสาวน้อง สงครามรอด 896 นางสาวนาตยา ทามา

872 นางนัชชา นะภิใจ 897 นางสาวนาถยา จูมิ

873 นางสาวนัชภรณ์ นาคสุข 898 นางสาวนารี สินกระสัง

874 นางสาวนัฏตินา นาคมนต์ 899 นางสาวนารีรัตน์ คงเจริญ

875 นางสาวนัฐการณ์ โซ๊ะวิเศษ 900 นางสาวนารีรัตน์ แซ่หลี

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่18 (รำยงำนตวั KLB 201)

18-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

901 นางสาวนารีรัตน์ พยุงดี 926 นางสาวนิภาพร รัตธนภาส

902 นายนาวิน วินิจผล 927 นางสาวนิภาพร สุกกะเลิม

903 นางสาวน้ าค้าง อินทร์อนงค์ 928 นางสาวนิภารัตน์ ใสสะอาด

904 นางสาวน้ าทิพย์ แท่นทอง 929 นางสาวนิยดา นิบุณยพงศ์

905 นางสาวน้ าผ้ึง ทองสืบสาย 930 นางสาวนิรมล นิลาบุตร

906 นายน าพล รัตนาแพง 931 นางสาวนิรมล หงษ์ทอง

907 นางสาวน้ าเพชร  สุวรรณแผ่นผา 932 นายนิรุตต์ิ ภูวเกียรติก าจร

908 นายน้ าเพชร พูนจินดา 933 นางสาวนิลุบล ศรีสว่าง

909 นางสาวนิจจารีย์ นพโกวาท 934 นางสาวนิศาชล ศรีเมือง

910 นางสาวนิชนันท์ ทรัพย์ผุด 935 นางสาวนิษฐ์ชภัค ศรีนวลนิ่ม

911 นางสาวนิชานันท์ ร่มสบาย 936 นางสาวนิษฐา ชมเดช

912 นางสาวนิชาภา สุวรรณ 937 นางสาวนีรนุช วัฒนาพิทักษ์วงศ์

913 นางสาวนิตย์ตยา สาทประภา 938 นางสาวนุจรี บุญประเสริฐ

914 นางสาวนิตยา ช านาญปืน 939 นางสาวนุจรี แร่สุข

915 นางสาวนิตยา มณุกร 940 นางสาวนุจรี อ่อนดี

916 นางสาวนิตยา ยศนันท์ 941 นางสาวนุจรีย์ ณ นคร

917 นางสาวนิตยา อรรถเนตร 942 นางสาวนุชจรีรัตน์ รักชาติเจริญ

918 นายนิติพัฒน์ สุริยะเดชาวัชร์ 943 นางสาวนุชจิลักษณ์ นนทฤทธิ์

919 นางสาวนิธิกานต์ กีรติเรืองไชย 944 นางสาวนุชนันท์ ยวนอยู่

920 นายนิธิตชนม์ กรรณรงค์ 945 นางสาวนุชราภรณ์ ศรีระบาย

921 นายนิธิวิทย์ เกาะแก้ว 946 นางสาวนุชรินทร์ นามโคตร

922 นายนิพัทธ์ ข าจริง 947 นางสาวนุชศรา สงวนศิลป

923 นางสาวนิภาพร จันทร์ศรีนวล 948 นางสาวนุศรา ตันท์ประพันธ์

924 นางสาวนิภาพร ทองเทีย่ง 949 นางสาวนุสรา คะเชนชาติ

925 นางสาวนิภาพร ทีจักร 950 นางสาวนุสรา ชวกุล

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่19 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

19-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

951 นางสาวเนตรนภา หอมสนิท 976 นางสาวเบญจภา อุยวัฒนกุล

952 นางสาวเนาวรัตน์ โพธิก์ระเจน 977 นางสาวเบญจมาศ อุดมไชย

953 นางสาวเนาวรัตน์ วรรณา 978 นางสาวเบญจวรรณ เขียวเขิน

954 นางสาวบงกช สุธัญวงศ์ 979 นางสาวเบญจวรรณ เติมนาค

955 นายบดินทร์ เจริญพารากุล 980 นางสาวเบญจวรรณ ปล้องพันธุ์

956 นายบวร รอดรวย 981 นางสาวเบญจวรรณ หัสสาคร

957 นางสาวบังอร ดอนเหลือม 982 นางสาวเบญจวรรณ อารมย์สุข

958 นางสาวบัวหลัน ก ามะถัน 983 นางสาวโบวิตรา ร่ืนนุสาร

959 นายบุญเกียรติ ทวีทวากร 984 นายปกรณ์ ธาระสืบ

960 นางสาวบุญญาดา ยศโชติ 985 นายปกรณ์ วรอุไร

961 นางสาวบุญญาภา สายวัน 986 นายปกรณ์เกียรติ หงษ์เทียมทอง

962 นางสาวบุญญารัสมิ์ มีดี 987 นายปฏิญญา บุญก่อ

963 นางสาวบุญธิดา บุญมี 988 นายปฏิพัทธ์ บุญไชย

964 นางสาวบุญธิดา เสวตสมบูรณ์ 989 นายปฐมพงศ์ กองขุนชาญ

965 นางสาวบุญสิตา ทองยู 990 นายปฐมพร แพฟืน

966 นางสาวบุณยนุช จันกรี 991 นางสาวปณาลี เทอดพงษ์

967 นางสาวบุปผรัตน์ เริงสมุทร 992 นางสาวปณิตา มีชนะ

968 นางบุษกร ผลเจริญ 993 นางสาวปณิตา อินทะจันทร์

969 นางสาวบุษกร มาตย์แท่น 994 นางสาวปณิธิตา วัฒนเวช

970 นางสาวบุษบา สมศรี 995 นางสาวปทิตตา จุฬาสถิตย์

971 นางสาวเบญจพร บุญญานุพงศ์ 996 นางสาวปทุมทิพย์ ถนอมว า

972 นางสาวเบญจพร รุ่งคณาวุฒิ 997 นางสาวปทุมพร สาลี

973 นางสาวเบญจพร ล้ิมเกษตรสกุล 998 นางปทุมรัตน์ เรืองไพศาล

974 นางสาวเบญจพร โลหะเวช 999 นางสาวปนัดดา กลมเกลียว

975 นางเบญจภรณ์ น้อยสอน 1000 นางสาวปนัดดา โพโสภา

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่20 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

20-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1001 นางสาวปพิชญา อินนุพัฒน์ 1026 นางสาวปริญญา สาททอง

1002 นางปภาดา วรอุไร 1027 นางสาวปริยากร โสพระขันธ์

1003 นางสาวปภาวรินทร์ สุรินทะ 1028 นางสาวปริศนา เจินยุหะ

1004 นายปภาวิน สันสมศรี 1029 นางสาวปริศนา พิมพาวัตร

1005 นายปรมัตถ์ จักรเจริญทรัพย์ 1030 นางสาวปริษา กัณทศิลป์

1006 นายปรเมศวร์ บุบผาชาติ 1031 นางสาวปริษา แพร่งสุวรรณ

1007 นายปรเมศวร์ เย็นเอง 1032 นายปรีชา ปัสนา

1008 นางสาวประกายรัตน์ โพธิจ์ าศิล 1033 นางสาวปรีดา ดวงอาจ

1009 นางสาวประดับมุก ธนจิรโชติ 1034 นางสาวปรียา กอบเกิดทรัพย์

1010 นายประดิพันธ์ พงศ์กษิด์ิเดช 1035 นางสาวปรียานุช จันทรักษ์

1011 นางประทุมทิพย์ พงษ์พิทักษ์ 1036 นางสาวปรียานุช แซ่ต้ัน

1012 นางสาวประนอม ชัยทุม 1037 นางสาวปรียานุช ศรีโนนม่วง

1013 นางประพิมพร กิจกิ่ง 1038 นางสาวปรียาภรณ์ ซาบุตร

1014 นางสาวประไพ ประชุมฉลาด 1039 นางสาวปรียาภรณ์ มณีนวล

1015 นางสาวประภัสสร ทาระบุตร 1040 นางสาวปรียาภัทร นามแสงผา

1016 นางสาวประภาพร บุญมา 1041 นางสาวปรียารัตน์ ดวงแก้ว

1017 นายประยูร จงเอกวุฒิ 1042 นายปวริศร์ ทองอ่อน

1018 นายประยูร ทองมาก 1043 นายปวินท์ จันทนา

1019 นายประสิทธิ ์รุ่งฤกษ์ดี 1044 นายปวีณวัชร เรืองค า

1020 นายประเสริฐ ศิริวัฒนาโรจน์ 1045 นางสาวปวีณา ชื่นอารมย์

1021 นายประเสริฐ อารมณ์เย็น 1046 นางปวีณา พลชัย

1022 นายปรัชญันทร์ สังฆอนันต์ 1047 นางสาวปวีณา เรียงสันเทียะ

1023 นางสาวปรัชญาณี ชาญพลดลเดช 1048 นางสาวปวีย์ชิตา ฉัตรสกุลไพรัช

1024 นางสาวปรางศิริ ศรีศุภพัชร 1049 นางสาวปองขวัญ เรืองพุทธ

1025 นายปราโมทย์ แดงค้ าคุณ 1050 นางสาวปัจฐมาศ ผลฟัก

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่21 (รำยงำนตวั KLB 201)

21-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1051 นางสาวปัญญานันทร์ ปินรุม 1076 นางสาวปาริชาต พรหมเมศว์

1052 นางสาวปัญรญา หว่องวัชระมาริน 1077 ว่าทีร้่อยตรีหญิงปาริชาติ บริบูรณ์สามัคคี

1053 นางสาวปัฐมา ทศดร 1078 ว่าทีร้่อยตรีหญิงปาริชาติ พยัฆฤทธิ์

1054 นางสาวปัฐมา บ ารุงเชื้อ 1079 นางสาวปาลิตา แซ่โหงว

1055 นางสาวปัณฑิตา กุลเจริญ 1080 นางสาวปาลิพรรณ ลอยละว้า

1056 นายปัณณธร ไทยตรีรัตน์ 1081 นายปิติ ชูยิ่งสกุลทิพย์

1057 นางสาวปัณณรัตน์ มณีแสง 1082 นางสาวปิน่ปินัทธ์ บุญไตรวัฒน์

1058 นางสาวปัณณสา ปรัชญกิตต์ 1083 นายปิน่พงศ์ ศรีไพโรจน์

1059 นางสาวปัณพร อ่ าทรัพย์ 1084 นายปิยนิต์ิ ค านวณมาสก

1060 นางสาวปัทมพร จิระบุญมา 1085 นางสาวปิยนุช คงธนเนตร

1061 นางสาวปัทมา ท้วมล้ี 1086 นางสาวปิยนุช เจียมเจริญ

1062 นางสาวปัทมา หวันมุดา 1087 นายปิยพงษ์ ชื่นรัมย์

1063 จ่าสิบต ารวจหญิงปัทมาวรรณ ค าเฝ้า 1088 นางสาวปิยพร เปล้ืองนุช

1064 นายปาณเศรษฐ์ โสภา 1089 นางสาวปิยพร อนันโท

1065 นางสาวปาณิสรา แก้วจันทร์ทอง 1090 นางสาวปิยรัช อุทัยนูญ

1066 นางสาวปาณิสรา คุณวุฒิ 1091 นางสาวปิยวรรณ ช่วยชู

1067 นางปานทิพย์ ชูรัศมี 1092 นางสาวปิยวรรณ นิ่มอนงค์

1068 นางสาวปานรดา เหมรัษดานนท์ 1093 นายปิยวัฒน์ ไล้สุวรรณ

1069 นางสาวปารณีย์ กลมวงษ์ 1094 นายปิยวัฒน์ สัตกุลพิบูลย์

1070 นางสาวปารภา ชินะธนพันธ์ 1095 นางสาวปิยอร โอบชนธีร์

1071 นางสาวปารัชญ์ ไชยเวช 1096 นางสาวปิยะธิดา โพธิศ์รี

1072 นางสาวปาริฉัตร เกียรติเกษมชัย 1097 นางสาวปิยะนันท์ ปันศิริ

1073 นางสาวปาริฉัตร โต๊ะน้อย 1098 นางสาวปิยะนุช กล่อมบรรจง

1074 นางสาวปาริฉัตร สัตย์ซ่ือ 1099 นางสาวปิยะนุช จันทร์มุข

1075 นางสาวปาริฉัตร แสงใสแก้ว 1100 นางสาวปิยะนุช ดุจดา

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่22 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

22-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1101 นางสาวปิยะนุช เพ็งแก้ว 1126 นายพงศธร ภูพ่ัฒน์

1102 นายปิยะพงษ์ ต้ังสกุลวิจารณ์ 1127 นายพงศ์สัณห์ แพจุ้ย

1103 นายปิยะศักด์ิ ศรีรังษ์ 1128 นายพงษ์พิสุทธิ ์ ก าลังยง

1104 นางสาวปิยานุช นามวงศ์ 1129 เรืออากาศเอกพงษ์ศักด์ิ ลับกิ่ม

1105 นางสาวปิโยรส เพชรประไพ 1130 นางสาวพจนา จันดาอ่อน

1106 นางสาวปิรันยา อามินเซ็น 1131 นายพชรดนัย จั่นพา

1107 นางสาวปุญชรัสมิ์ ตรีโรจน์พัฒนา 1132 นางพชรพรรณ เสนาะจ านงค์

1108 นางสาวปุญพัฒน์ ศรีสุวรรณ 1133 นางสาวพชรภัทร ภัทรดิศวรากุล

1109 นางสาวปุณฑิกา พุทธรักษ์ 1134 นายพนมกร พูลประดิษฐ

1110 นางสาวปุณณดา เรืองอุ่นแก้ว 1135 นางสาวพนัสดาว พิมหิน

1111 นางสาวปุณณภา ชัยหอม 1136 นางสาวพนิดา ทองมี

1112 นางสาวปุษญา คานเครือ 1137 นางสาวพนิดา ผายวงศ์ษา

1113 นางสาวเป็นหนึ่ง สิทธิสังข์ 1138 นางสาวพนิดา วัฒนวิกย์กรรม

1114 นางสาวเปมิกา ไทยพานิช 1139 นางสาวพนิดา อุปทะ

1115 นางสาวเปมิกา ภูมิเจริญกูล 1140 นางสาวพนิดา เอื้อภัทรวุฒิ

1116 นางสาวเปรมกมล จันทร์มี 1141 นางสาวพนิตตา จันทร์พลังศรี

1117 นางสาวผกามาศ แต้มมณี 1142 นางสาวพนิตนาฏ ธุระภารพิสัย

1118 นางสาวผกาสินี จักรวรรณพร 1143 นางสาวพรชนก อุดมทรัพย์โศภณ

1119 นายผดุงเกียรติ นวลส าลี 1144 นายพรต สุขมณี

1120 นางสาวผาสุข สุขสุมิตร 1145 นางสาวพรทิพย์ ดวงดี

1121 นายไผท โฆษจันทร 1146 นางสาวพรทิพย์ ตงเจริญ

1122 นายพงศกร ช่อเจริญรัตน์ 1147 นางพรทิพย์ ธิกันงา

1123 นายพงศกร บัวส าลี 1148 นางสาวพรทิพย์ ภักดี

1124 นายพงศ์เดช ต้ังศีลสุขชัย 1149 นางสาวพรทิพย์ มณฑาประเสริฐ

1125 นายพงศ์ธร ต้ังประเสริฐกิจ 1150 นางสาวพรทิพย์ วรรธนะฐิติกุล

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่23 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

23-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1151 นางสาวพรธนา พิมพ์โซ 1176 นางสาวพลอยไพลิน บุญเนียม

1152 นางสาวพรธิชา ตรีเหล็กเพ็ช 1177 นางสาวพลอยภิสุษฐ์ อินทกาญจน์

1153 นางสาวพรพรรณ ทองดี 1178 นางสาวพลอยวริญญา เหลือประเสริฐ

1154 นางสาวพรพรรณ ประเพณี 1179 นางสาวพลอยสิรินทร์ เดชอุดมวัฒนา

1155 นางสาวพรพรรณ โพธิว์ัน 1180 นายพลังพร ทิพยสิทธิ์

1156 นางสาวพรพรรณ สุวพัฒน์ 1181 นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์

1157 นางสาวพรพฤกษา จงจิรวณิชย์ 1182 นางสาวพสิกา แก้วอาจ

1158 นางสาวพรพัชรนันท์ ประสิทธิส์ร 1183 นางสาวพักตร์เพ็ญ ด่านสกุลนาวา

1159 นางสาวพรพิมล วงษ์ศุข 1184 นางสาวพัชชาพลอย สุขขอมปรางค์

1160 นางสาวพรพิมล ศิริเกษ 1185 นางสาวพัชรนันท์ อุทัยธิรัตน์

1161 นางสาวพรพิสุทธิ ์ยังสุข 1186 นางสาวพัชรพรรณ ค าชื่น

1162 นางสาวพรพิสุทธิ ์หอมาลัยกุล 1187 นายพัชรศักด์ิ ขาวสุวรรณ์

1163 นางสาวพรเพ็ญ จิรวรากร 1188 นางสาวพัชรา ไพบูลย์

1164 นายพรรณนพ คูอนุพงศ์ 1189 นางสาวพัชรา เวฬุวนารักษ์

1165 นางสาวพรรณปพร ก าจร 1190 นางสาวพัชรินทร์ กล่ าศรี

1166 นางสาวพรรณาภรณ์ ดีวงษ์วาลย์ 1191 นางพัชรินทร์ แก้วมโน

1167 นางสาวพรรษ์ปภัสสร์ เทียนทอง 1192 นางสาวพัชรินทร์ ภานุทัต

1168 นางสาวพรวารี บุญญะภาคิน 1193 นางสาวพัชรินทร์ วารีทิพย์

1169 นางสาวพรวิมล พูนศรี 1194 นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันแดง

1170 นางสาวพรศิริ มูลทรัพย์ 1195 นางสาวพัชรินทร์ ใหม่ทอง

1171 นางสาวพรสิรี ทับทิมหิน 1196 นางสาวพัชรี ฉลาดธรรม

1172 นางสาวพรสุดา สุดไพเราะห์ 1197 นางสาวพัชรี อนุตรพงศ์

1173 นางสาวพรหมภัสสร พรวัฒนโยธิน 1198 นางสาวพัชรี อริยะ

1174 นางสาวพรหมภัสสร แสนยัน 1199 นางสาวพัชรี อุดมธนะทรัพย์

1175 นางสาวพริมา สายะสิทธิ์ 1200 นางสาวพัชรีพร มะลิใจ

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่24 (รำยงำนตวั KLB 201)

24-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1201 นางสาวพัชลิตา บุญอ่อน 1226 นายพินิธ แดงเอียด

1202 นายพัฒน์พงศ์ รุ่งทิวาสุวรรณ 1227 นางสาวพิมชญา แซ่อุ้ย

1203 นายพัฒนสุทธิ ์บุตรวงศ์ 1228 นางสาวพิมผกา พันธุแ์สง

1204 นายพัทธกานต์ รินชะ 1229 นางสาวพิมพกานต์ สุขส าราญ

1205 นางสาวพัทธ์ธีรา ครุพานิช 1230 นางสาวพิมพ์ชฎา ชัยเด่น

1206 นางสาวพัทธนันท์ บุญศิลป์ศิริ 1231 นางสาวพิมพ์พรรณ จตุพรพูลสมบัติ

1207 นางสาวพันธิตรา โฆษิตสมิต 1232 นางสาวพิมพ์พรรณรัศม์ โพธิพ์งษ์

1208 นางสาวพานทอง แพนพาน 1233 นางสาวพิมพ์พิมล แขมทิพย์

1209 นายพิชกร ศิริวงศ์ 1234 นางสาวพิมพ์ภัทรา สร้อยข า

1210 นางสาวพิชชา จันทร์เกตุ 1235 นางสาวพิมพ์มาดา นิลพานิช

1211 นางสาวพิชชาภรณ์ หทัยเปีย่มสุข 1236 นางสาวพิมพ์มาดา วรเศรษฐ์พงศา

1212 นางสาวพิชชาภัสร์ มีทอง 1237 นางสาวพิมพ์ลัดา ช านาญค้า

1213 นางสาวพิชญ์กัญญา วงศ์ษา 1238 นางสาวพิมพิไล ผ้ัวหล้า

1214 นายพิชญนันท์ เอียดฉิม 1239 นางสาวพิมศิริ พันธุย์นต์

1215 นางสาวพิชญรัชต์ บ ารุงวงศ์ 1240 นางสาวพิรทิพย์ แพรกทอง

1216 นางสาวพิชญ์สินี คงจร 1241 นางสาวพิไลวรรณ อิ้งทม

1217 นางสาวพิชญ์สินี บวรกิจชัยกุล 1242 นางสาวพิศมัย น าภา

1218 นางสาวพิชญาภัค เรืองมณี 1243 นางสาวพิศมัย สุริยวรรณ

1219 นางสาวพิชญาภา ไชยธวัช 1244 นางสาวพิศมัย แสงงาม

1220 นายพิชยุตม์ ประสีระเตสัง 1245 นายพิษณุพงษ์ ขจรเจนดาบ

1221 นายพิชัย ญาติจังหรีด 1246 นางสาวพีรญาณ์ คณะวาปี

1222 นางสาวพิชามญชุ์ รักนา 1247 ร้อยตรีพีรพงศ์ นิคมรัฐ

1223 นางสาวพิชารัตน์ ศรีสุข 1248 นายพีรพัฒน์ จี้กังวาฬ

1224 นางพิทยานุช ก าเหนิดเพชร 1249 นางสาวพีรยา เตชะคุ

1225 นายพิทยุตม์ โตข า 1250 นางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่25 (รำยงำนตวั KLB 301)

25-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1251 นางสาวพีรันธร มากปลีก 1276 นางสาวภคมนพรรณ สืบสมุทร

1252 นางสาวพุธธะพร ราชพิบูลย์ 1277 นางสาวภควดี พัฒน์มณี

1253 นายเพ็ชร กาญจนกังวาฬกุล 1278 นายภชรพล โพธิสิ์ทธิ์

1254 นางสาวเพชรกะรัต มโนวิสุทธิ์ 1279 นางสาวภภัสร์อร ประชานุชิต

1255 นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง ยิ้มเทศ 1280 นางสาวภรพิมล จันทพรึก

1256 นางสาวเพชรรัตน์ กนกจารุรักษ์ 1281 นางสาวภรภัทร สุขโชคชัชวาล

1257 นางเพชรรัตน์ ปิติมล 1282 นางสาวภรัณดา รัตธนภาส

1258 นางสาวเพ็ญแข สามารถ 1283 นางภริตพร ชูมณี

1259 นางเพ็ญนภา อิทธิชัย 1284 นายภวัต สุขวงค์

1260 นางสาวเพ็ญพิชชา อริยะวรรณ 1285 นางภัคจิรา พรหมมณะ

1261 นางสาวเพ็ญพิชญา บุญเพิม่โรจน์กุล 1286 นางสาวภัคณรินทร์ อภิรมย์นิธิภพ

1262 นางสาวเพ็ญศรี สีลารักษ์ 1287 นางสาวภัคภร จันทร์แก้ว

1263 นางสาวแพรภัทร ภัทรดิศวรากุล 1288 นางสาวภัคภร รภัสเรืองกุล

1264 นางสาวแพรว วงค์สอาด 1289 นางสาวภัควลัญชญ์ เริงทรัพย์

1265 นางสาวแพรวนภา แววมณี 1290 นางสาวภัคสิตา ศิริรักษ์

1266 นางสาวแพรวพรรณ ภาณุวัฒโน 1291 นายภัทรกร ชัยแสนสุข

1267 นางสาวแพรวพรรณ อินติสร้อย 1292 นายภัทรชัย ปักษิณ

1268 นางสาวแพรวไพลิน พุฒตาล 1293 นางสาวภัทรนัน กลีบบัว

1269 นางสาวไพรจิตร เงินยิ่ง 1294 นางสาวภัทรนันท์ รอดบาง

1270 นางสาวไพลิน กอดทอง 1295 นางสาวภัทรนิษฐ์ เวศนารัตน์

1271 นายไพศาล โชคเจริญผล 1296 นางสาวภัทรมน ทองในแก้ว

1272 นางสาวไพอัมพร แย้มขยาย 1297 นางสาวภัทรลดา ค าตรงใจ

1273 นายฟาฎิล สมะแอ 1298 นางสาวภัทรลดา บุญลัญชัยกุล

1274 นางเฟือ่งฟ้า พลอยแสงสาย 1299 นางสาวภัทรศศิร์ อรุณสวัสด์ิ

1275 นางสาวภคนันท์ รุจิระนันท์ 1300 นางสาวภัทรา บุญถาวร

              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)
           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

แถวที ่26 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,

26-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1301 นางสาวภัทราณี ยศจ ารัส 1326 นายภูมิชนม์ ฤทธิรั์กษา

1302 นางสาวภัทราพร เทียมทัน 1327 นายภูมิรพี อนันทสิงห์

1303 นางสาวภัทราพร พรมน้อย 1328 นายภูรภัทร นิลนารถ

1304 นางสาวภัทราพร ล้ิมสวัสด์ิ 1329 นางสาวภูริชญา คณาจันทร์

1305 นายภากร ชมภูนุช 1330 นายภูริธร ยศสุนทร

1306 นายภาคิน พีพ่านิช 1331 นายภูวสิน ยิวคิม

1307 นางสาวภาชญา ผ่องพิทักษ์กุล 1332 นางสาวภูษณิศา ลาเสือ

1308 นายภาณุกิด สุปิงคลัด 1333 นางสาวมณีกานต์ ดีวงษ์

1309 นายภาณุมาศ ดารกะพงษ์ 1334 นางสาวมณีนุช โกษา

1310 นางสาวภาดารัตน์ เจนณรงค์ 1335 นางสาวมณีรัตน์ แซ่หยี่

1311 นางสาวภานิชา กิตติวิริยะ 1336 นางสาวมนภรณ์ ทองพูล

1312 นายภานุวัฒน์ น้อยทะรงค์ 1337 นางสาวมนสินี แสงทอง

1313 นางสาวภาวิณี จงรักษ์ 1338 นางสาวมนัฏชญา สายสิน

1314 นางสาวภาวิดา อัศวปรีชา 1339 นางสาวมนัสชนก ต้ังเจริญพัฒนกิจ

1315 นางสาวภาวิดา อุปละ 1340 นางสาวมนัสนันท์ ศรีวรวัฒน์

1316 นางสาวภาวิตรี สุขเกตุ 1341 นางสาวมนัสวี อิ่มสงวนชัย

1317 นายภาวิน ผาติด ารงกุล 1342 นางสาวมนิฐษฎา อุตะมะ

1318 นายภาสกร คชพันธุสุ์นทร 1343 นางสาวมยุรา วินทะไชย์

1319 นายภาสกร นวลแจ่ม 1344 นางสาวมยุรี แย้มพวง

1320 นายภาสกร ยงพัฒนจิตร 1345 นายมรุต หลิมภาพันธุ์

1321 นายภาสกร อนันต์โชติทวี 1346 นางสาวมลธิดา อุตะมะ

1322 นางสาวภิชาญา นิมิตรนิวัฒน์ 1347 นางสาวมัญฑิตา เผือกสมัคร

1323 นางสาวภิญญดา สมอุดร 1348 นางสาวมัณฑณา เข็มทอง

1324 นางสาวภิรัญชญา คุ้มสะอาด 1349 นางสาวมัณทนา นุสุข

1325 นายภูมภัสส์ ฤทธิพ์ิระนนท์ 1350 นางสาวมัทนา พุทธค า

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่27 (รำยงำนตวั KLB 301)

27-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1351 นางสาวมัทนาภรณ์ บุษดี 1376 นายยุคลเดช ทองหล้ิม

1352 นางสาวมัลลิกา โซะเฮง 1377 นายยุทธนันท์ จันทร์ประสาท

1353 นางสาวมัลวิกา หวังโรจนวัฒน์ 1378 นายยุทธพงษ์ แสงสีนิล

1354 นางสาวมัสติยา อุทิตะสาร 1379 นายยุทธิชัย ปัจฉิมบุตร

1355 นายมานะสุทธิ ์ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1380 นางสาวยุพดี พหลศิษย์

1356 นายมานัส ภูทองบ่อ 1381 นางสาวยุพา รัตนพลแสน

1357 นางสาวมานิตา ทองเต็ม 1382 นางสาวยุพาพร อุปรา

1358 นายมายน์ ชื่นมนุษย์ 1383 นางสาวยุพาภัค ไชยสิทธิ์

1359 นายมารุต มนตรี 1384 นางสาวยุภาพร กระแส

1360 นางสาวมินตรา งามหอม 1385 นายยุรนันท์ นามขันธ์

1361 นางสาวมินท์ฐิตา พชรวิเศษพงศ์ 1386 นางสาวยุวดี ชูทอง

1362 นางสาวเมทิกา โพธิพิภัทรกุล 1387 นางสาวยุวดี ป้อมน้อย

1363 นางสาวเมธาวี ไกรทอง 1388 นางสาวยุวเรศ เวชกามา

1364 นางสาวเมธาวี ทายพงศ์ศักด์ิ 1389 นางสาวยูรภรณ์ ชัยทวีพรสุข

1365 นางสาวเมราณี สมัยวิจิตรกร 1390 นางสาวเยาวรัตน์ เชิญทอง

1366 นางสาวเมลิกา นวมครุฑ 1391 นางสาวเยาวลักษณ์ หอมจันทร์

1367 นางสาวเมวิภา อัญญาบาล 1392 นางสาวรวิธิดา คุณานพรัตน์

1368 นางสาวเมษิยา เพ็ชร์สงคราม 1393 นางสาวรวิสราภ์ ปุราโส

1369 นางสาวโมริญา โสภณบรรณารักษ์ 1394 นางสาวรสสุคนธ์ กันทะเมืองล้ี

1370 นายไมตรี จันทร์อ่อน 1395 นางสาวรสิตา ภูส่ าลี

1371 นายยติกร ขันธรักษวงศ์ 1396 นางสาวรักชนก รัตนศิริวงศ์วุฒิ

1372 นางสาวยลศิริ ด าช่วย 1397 นางสาวรังสิมา เนินหาด

1373 นายยศินทร์ อัญชลีพัชระ 1398 นางสาวรัชฎาวรรณ รัตตะอดิวงศ์

1374 นายยอดลักษณ์ แสงพราว 1399 นายรัชฏ์พงศ์ รักษ์สุรวงศา

1375 นางสาวยอดสกุล นวมสันเทียะ 1400 นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่28 (รำยงำนตวั KLB 301)

28-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1401 นางสาวรัชนี กลับใหม่ 1426 นางสาวรินทร์ลภัส กูลเกื้อธนินทร์

1402 นางรัชนี ยิ้มสบาย 1427 นางสาวรินรัก ชูพินิจ

1403 นางสาวรัชนีย์ ก.วิบูลย์ศักด์ิศรี 1428 นางสาวริศารัศม์ ภูริธรรมพิทักษ์

1404 นายรัฐฐนนท์ ฟูวัฒนเกียรติ 1429 นางสาวริสา ทองยา

1405 นางสาวรัฐฐาน์ ศกุนะสิงห์ 1430 นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคันธะมาต

1406 นายรัฐพล นุชก าเนิด 1431 นางรุ่งทิวา ประพันธ์ศิลป์

1407 นางสาวรัฐิยา เล้าวงษ์ 1432 นางสาวรุ่งนภา ค าเฝ้า

1408 นางสาวรัดเกล้า อ่อนสุระทุม 1433 นางสาวรุ่งนภา หิรัญค า

1409 นางสาวรัตติกาล ชัยชะนะ 1434 นางสาวรุ่งพรทิพย์ สุภาชาติ

1410 นางสาวรัตติกาล เนตรทิพย์ 1435 นางสาวรุ้งรดา ยังรอด

1411 นางสาวรัตติยา พึง่เกษม 1436 นางสาวรุ่งรุจี สุกสัก

1412 นายรัตน์ รัตนพันธุ์ 1437 นางสาวรุ่งฤทัย ศรีสุข

1413 นางสาวรัตนมน ส่องแสงกาญจนา 1438 นางสาวรุ่งอรุณ จูงกลาง

1414 นางสาวรัตนวรรณ เชื้อดี 1439 นางสาวรุจิภา ชื่นเจริญ

1415 นางสาวรัตนา นาเวียง 1440 นางสาวรุจิเรศน์ สุกกล่ิน

1416 นางสาวรัตนา ศรศรี 1441 นายรุสลัน สะแม

1417 นางสาวรัตนาพร ขวัญมั่น 1442 นางสาวเรณุกา รมยานนท์

1418 นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธพักตร์ 1443 นางสาวเรวดี แสงอรุณ

1419 นางสาวรัตนาภรณ์ สีตองอ่อน 1444 นางสาวฤชนก หลีน้อย

1420 นางรัศมี เลิศคุณากรกิจ 1445 นายฤทธิไกร วงค์ปัญญา

1421 นางสาวรัสรินทร์ ตาไฝ 1446 นางสาวฤทัยชนก ฤกษ์ทอง

1422 นางสาวรัสรินทร์ ธนาพิมลทิพย์ 1447 นางสาวฤทัยรัตน์ มอญขาม

1423 นายราชศักด์ิ บุญน้อย 1448 นางสาวฤทัยรัตน์ สุขโฉม

1424 นางสาวราตรี เมืองวงษ์ 1449 นางสาวลภัส ณรงค์หนู

1425 นางสาวริญญารัตน์ วรพัฒน์สุขชัย 1450 นางสาวลภัสรดา น้อยศรี

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่29 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

29-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1451 นางสาวลภัสรดา บัวศรี 1476 นางวชิตา แสงธรรมรักษา

1452 นางสาวลลิชา ประพันธ์ไพรัชพากย์ 1477 นายวชิรวิทย์ แก้วจันทร์

1453 นางสาวลลิดา ค าวิชัย 1478 นายวชิรวิทย์ นาคสัมฤทธิ์

1454 นางสาวลลิตา โชคนาคะวโร 1479 นายวชิรศักด์ิ  กระจงจิต

1455 นางสาวลลิตา ออมแก้ว 1480 นางสาววชิราพรรณ บุญข า

1456 นางสาวลลิลสลา พลมีศักด์ิ 1481 นางสาววชิราภรณ์ พัดเกิด

1457 นางสาวละอองดาว ภาคภูมิ 1482 นางสาววนาลี ชูศรี

1458 นางสาวลักขณา แก้วหล้า 1483 นางสาววนิดา ตรงดี

1459 นางสาวลักขณา พละบุตร 1484 นางสาววนิดา บุญมา

1460 นางสาวลักษณ์นารา กุลชา 1485 นางสาววนิดา มณีรัตน์

1461 นางสาวลักษณ์นารา มายา 1486 นางสาววนิดา มีพรหม

1462 นางสาวลักษมี เกษะศิริ 1487 นางสาววนิดา รักษ์จันทึก

1463 นางลัชชา พิชิตวัฒนา 1488 นางสาววนิดา สรรเสริญศักด์ิ

1464 นางสาวลัดดา ขวัญทอง 1489 นางสาววนิดา หวังชัยยะ

1465 นางลัดดา ลิปภานนท์ 1490 นางสาววนิตา คงโกมินทร์

1466 นางสาวลัดดาวรรณ พรประทาน 1491 นายวรกร เลิศศิริ

1467 นางลัดดาวัลย์ วันเสน 1492 นายวรกฤต แก้วประสาท

1468 นางสาวลัลน์ณภัทร์ โตสุวรรณถาวร 1493 นายวรกฤต ช่วงมณีเดชากิจ

1469 นางสาวลาวัณย์ บัวมาศ 1494 นางสาววรนันท์ เจริญสุทธิวรากุล

1470 นางสาวลินดา ป้องพันธ์ 1495 นางสาววรปภา ไพอุปรี

1471 นายเลอสันต์ หมู่หมื่นศรี 1496 นายวรพนธ์ ศรีหะแสง

1472 นางสาววงค์ผกา สิงหเดช 1497 นายวรพล เจริญทัศน์

1473 นายวงศกร ลภายินดีกุล 1498 นางสาววรรณกานต์ คงภักดี

1474 นางสาววงศ์ผกา เนียมจ านงค์ 1499 นางสาววรรณดี ศรีสมุทร

1475 นางสาววจรี ฉัตรทอง 1500 นางสาววรรณทีดี่ วิชาผง

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่30 (รำยงำนตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

30-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1501 นางสาววรรณธิดา แพงมา 1526 นางสาววราภรณ์ กับรัมย์

1502 นางสาววรรณนิภา วงศ์จันทร์ 1527 นางสาววราภรณ์ บุตรพรม

1503 นางสาววรรณนิภา ว่องวิชชกร 1528 นางสาววราภรณ์ ปัตแวว

1504 นางสาววรรณภา แสงทอง 1529 นางวราภรณ์ พวงพุม่

1505 นางสาววรรณรักษ์ ทองศิริ 1530 นางสาววราภรณ์ อ้วนสอาด

1506 นางสาววรรณวนัช สัพโส 1531 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวราภรณ์ อีโน

1507 นางสาววรรณวสุ สกุลรัตนเจริญ 1532 นายวรายุ สโมสร

1508 นางสาววรรณวิภา เจียกขจร 1533 นางสาววรารมย์ หวังวัฒนาพาณิช

1509 นางสาววรรณศิกา อ่วมหมี 1534 นางสาววรารัตน์ เสถียรฤกษ์

1510 นางสาววรรณิศา กันกลับ 1535 นางสาววราวดี สกุลรัตน์

1511 นางสาววรรณิศา บุญเจริญ 1536 นายวริทธิ ์สามงาม

1512 นางสาววรรณี โสมาบุตร 1537 นางสาววรินทร์ธร มะลิ

1513 นางสาววรรวิภา เวทวัฒนาพิบูล 1538 นางสาววรินทร์ธร เมฆรุ่ง

1514 นางสาววรรษมล ค ามินทร์ 1539 นางสาววรินทร์รัฏฐ เย็นท่าข้าม

1515 นายวรศักด์ิ ภูมิถาวร 1540 นางสาววริยา ชอบงาม

1516 นางสาววรัญญา จานประเสริฐ 1541 นางสาววริยา ยนต์วิกัย

1517 นางสาววรัญญา มหามาต 1542 นางสาววริสรา พูนโตนด

1518 นางสาววรัญญา ยิ้มประดิษฐ์ 1543 นางสาววลัญช์รัตน์ เยาวเหีย้ง

1519 นางสาววรัญญา อรุณ 1544 นางสาววลัยกร เพชรภู่

1520 นายวรัญญู องศารา 1545 นางสาววลัยพร วงค์แววดี

1521 นางสาววรัทยา วัฒนกุล 1546 นางสาววลัยพร เสระส าโรง

1522 นายวรานนท์ กระสินธ์ 1547 นางวลัยพรรณ บุบผาชาติ

1523 นางสาววราพร เลิศรัตนชัยกุล 1548 นายวศิน มูลธรรม

1524 นางสาววราพร อ่อนผ่องใส 1549 นายวสันต์ เทียมหยิน

1525 นางสาววราภร สุขารมณ์ 1550 นายวัชรพงษ์ สวัสด์ิทวี

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่31 (รำยงำนตวั KLB 301)

31-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1551 นายวัชรพล เดิมหล่ิม 1576 นางสาววาริน เขียวอ่อน

1552 นายวัชระ ด ามณี 1577 นางสาววารุณี ตุ่มกร

1553 นางสาววัชราพร สมัครสมาน 1578 นางสาววาสนา เจริญวัย

1554 นางสาววัชราภรณ์ นนทะน า 1579 นางสาววาสนา พงษ์หนองพอก

1555 นางสาววัชราภรณ์ เฟือ่งทรัพย์ 1580 นางสาววาสนา มานมูเลาะ

1556 นางสาววัชราภรณ์ ศิลาลัย 1581 นางสาววาสนา วงศ์ล้อม

1557 นางสาววัชราภรณ์ อุสมชาติ 1582 นางสาววาสนา ศรีอ าไพ

1558 นางสาววัชรียา อารุณ 1583 นางสาววาสินี บุญจอง

1559 นายวัฒนชัย พรหมพันธุ์ 1584 นางสาววาสินี ยะสูงเนิน

1560 นางสาววัฒนีย์ คงบุรี 1585 นางสาววิกานดา ไชยฮะนิจ

1561 นางสาววันทนา สิงห์ทอง 1586 นางสาววิกานดา เซ่งนาค

1562 นางสาววันทนีย์ ชายเชิด 1587 นางสาววิจิตรา วงษา

1563 นางสาววันทา จันทร์นุศร 1588 นางสาววิจิตรา สนิท

1564 นางสาววันนิสา โยธาภักดี 1589 นางสาววิชชุดา กิตติณรงค์กุล

1565 นางสาววันเพ็ญ เจียวตัง 1590 นางสาววิชชุดา ไม้ดัด

1566 นางสาววันวิสาข์ ชุมสงค์ 1591 นายวิชัยรัตน์ เต่าทอง

1567 นางวันวิสาข์ พิญโญฤทธิ์ 1592 นายวิชาญ ซุยชะโก

1568 นางสาววันสุดา แก่นนาค า 1593 นางสาววิชุตา จันทร์ผง

1569 นางสาววัลย์รวี  ปรสันติสุข 1594 นายวิทยา ถาวรกิจ

1570 นางสาววัลย์ลิการ์ วัฒนสิทธิ์ 1595 นายวิทยา ประเสริฐสังข์

1571 นางสาววัสโส กิตติวัณณะกุล 1596 นายวิทยา วงค์ใหญ่

1572 นางสาววาทินี วิเศษมีมั่น 1597 นายวินัย เพชรหลิม

1573 นางสาววานิตย์ สายบัว 1598 นางสาววิภัสพร เกียรตินิยมศักด์ิ

1574 นางสาววายุพร อุดมตะคุ 1599 นางสาววิภา ทวีแก้ว

1575 นางสาววาริณี บ้านหมู่ 1600 นางสาววิภา อรรถศิริปัญญา

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่32 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

32-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1601 นางสาววิภาดา แก้วจันทร์ 1626 นางสาววิไลพร แขพรมราช

1602 นางสาววิภาดา เตชอุดมเลิศ 1627 นางสาววิไลพร แซ่อึ้ง

1603 นางสาววิภาพร เสนารินทร์ 1628 นางสาววิไลรัตน์ พงษ์ประยูร

1604 ว่าทีพ่ันต ารวจตรีหญิงวิภาพรรณ เกศแก้วรณฤทธิ์ 1629 นางสาววิไลรัตน์ หน่อทิม

1605 นางสาววิภารัตน์ เคลือบยิ้ม 1630 นางสาววิไลลักษณ์ โคตรธรรม

1606 นางสาววิภาวรรณ สุทโธ 1631 นางสาววิไลลักษณ์ แผนพรหม

1607 นางสาววิภาวรรณ อุรุซิบารา 1632 นางสาววิไลวรรณ เทพศิริ

1608 นางสาววิภาวี ถี่ถ้วน 1633 นางสาววิไลวรรณ ม่อชรา

1609 นางสาววิมลทิพย์ แซ่กาง 1634 นางสาววิไลวรรณ วรรณนิยม

1610 นางสาววิมลรัตน์ อินทร์คง 1635 นางสาววิไลวรรณ อะดุรอมาน

1611 นางสาววิมลสิริ รัตนพงค์ 1636 นายวิวัฒน์ บุญไพศาลเสรี

1612 นางสาววิยดา ชุมคล้ิง 1637 นายวิวัฒน์ วงศ์จันทร์

1613 นางสาววิยะดา ล้ิมธนาวานิชย์ 1638 นางสาววิศญาณี ศรีใส

1614 นางสาววิรวรรณ วโรรส 1639 นายวิศนุเดช หัสดินวิชัย

1615 นางสาววิระยา พันพิบูลย์ 1640 นายวิศรุต เนติโกศล

1616 นายวิรัตน์ พงศาสนองกุล 1641 นางสาววิศัลย์ศยา ต้ังสกุลเกียรติ

1617 นางสาววิรันดา บุหร่ันฉาย 1642 นายวิษณุ ปิยะไทยเสรี

1618 นางสาววิราณัลล์ สีเพ็ง 1643 นางสาววิสาข์ เจนพิทักษ์พงศ์

1619 นางสาววิริยา วิเศษวงษา 1644 นายวิสุทธิ ์ตันเรือน

1620 นางสาววิลาวัณย์ กิจนิเทศ 1645 นายวิสุทธิ ์บุญมา

1621 นางสาววิลาวัณย์ ฤทธิศิ์ริ 1646 นางสาววีณา หาญวิวัฒนกุล

1622 นางสาววิลาวัลย์ ข่าเหล็ก 1647 นายวีรชน ภูรีเลิศวาณิชย์

1623 นางสาววิลาวัลย์ แทนพันธ์ 1648 นายวีรชัย ทวีเผ่า

1624 นางสาววิลาวัลย์ อรุณสวัสด์ิ 1649 นายวีรวิทย์ วุฒิพัฒนานนท์

1625 นางวิไลพร แก้วถาวร 1650 นายวีระ ไพศาลเจริญวงศ์

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่33 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

33-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1651 นายวีระชัย กรวยกรีฑา 1676 นางสาวศรีวรรณ งานกระโทก

1652 นายวีระชัย พิพัฒน์วนิชกุล 1677 นางสาวศรีวิไล มุ่งงามวิจิตร

1653 นายวีระพงศ์ ยะค า 1678 นางสาวศรีสุดา ชาติสุทธิ

1654 นายวุฒิญาณ เลิศอนันต์สิทธิ์ 1679 นางสาวศรีสุดา บัวมี

1655 นายวุฒิพงษ์ วิระหา 1680 นางสาวศรีสุดา ศรีทอง

1656 นายวุฒิภัทร แท่นทอง 1681 นางสาวศรุดา พุกประเสริฐ

1657 นายเวคินทร์ ศรีสุก 1682 นางสาวศรุดา วันดาคุณ

1658 นางสาวเวณิกา กล่ินมาลัย 1683 นางสาวศรุดา เหลืองอ่อน

1659 นางสาวศนิชล พฤทธิล์าภากร 1684 นายศรุต เย็นท่าข้าม

1660 นางสาวศยามล สนธิกรณ์ 1685 นางสาวศรุตยา บุญงอก

1661 นางสาวศยามล สิริธนาธร 1686 นางสาวศลีลา บุญอยู่

1662 นางสาวศรสวรรค์ คูสกุล 1687 นางสาวศศิกาญจน์ เปิน้มั่นคง

1663 นางสาวศรสวรรค์ สีดาทอง 1688 นางสาวศศิธร คงสุพานิช

1664 นางสาวศรัญญา ขุนทิพย์ทอง 1689 นางสาวศศิธร จันโทรัตน์

1665 นางสาวศรัญญา พรหมเจริญ 1690 นางสาวศศิธร แซ่ล้ิว

1666 นางศรัญญา เอกบุตร 1691 นางสาวศศิธร ดีพร้อม

1667 นางสาวศรัณญาร์ แก่นพรมมา 1692 นางสาวศศิธร ร่ืนมโนมัย

1668 นายศรัณยพงศ์ วิสุทธิญาณ 1693 นางสาวศศิธร ศิริอ ามาตร

1669 นายศรายุทธ เอื้อเฟือ้กลาง 1694 นางสาวศศิธร สยนานนท์

1670 นายศราวุฒิ สาธุประคัลภ์ 1695 นางสาวศศินา ชยศาสตร์

1671 นายศราวุธ รัตแพทย์ 1696 นางสาวศศิประภา โด่งดัง

1672 นางสาวศรินทิพย์  อุปถัมภ์ 1697 นางสาวศศิร์ธา วิภาตะพันธุ์

1673 นางสาวศรีจันทร์ ศรีวชิรทานต์ 1698 นางสาวศศิรัช ไชยขันแก้ว

1674 นางสาวศรีนคร พรมอ้วน 1699 นางสาวศศิลักษณ์ กระชูรัมย์

1675 นางสาวศรีรุ้ง ปลุกเศก 1700 นางสาวศศิวิพร เกตุมณี

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่34 (รำยงำนตวั KLB 301)

34-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1701 นายศักด์ิสิทธิ ์บุญวานิช 1726 นางสาวศิริยาณี เวียงสงค์

1702 นางสาวศันสนีย์ สุรเนาวรัตน์ 1727 นางสาวศิริลักษณ์ จ านงค์

1703 นางสาวศิญาภัสร์ ประเสริฐนพวุฒิ 1728 นางสาวศิริลักษณ์ แซกรัมย์

1704 นางสาวศิรประภา บุพพัณหสมัย 1729 นางสาวศิริวรรณ แก้วพรหม

1705 นางสาวศิรประภา ประภาศิริ 1730 นางสาวศิริวรรณ โทปัญญา

1706 นางสาวศิรพร คงวัฒนาศักด์ิชัย 1731 นางสาวศิริวรรณ พาแพง

1707 นางสาวศิรภัสสร นวลนุ่น 1732 นางสาวศิริวรรณ หาญภักดี

1708 นายศิระ ปัณฑุยากร 1733 นางสาวศิวพร ขวัญรอด

1709 นางสาวศิรัณยา ปินตายศ 1734 นางสาวศิวพร พราหมณ์เวทอุดม

1710 นางสาวศิราณี โตเต็มที่ 1735 นางสาวศิวพร ภูริชนพิทักษ์

1711 นางสาวศิราพร เมืองยอด 1736 นางสาวศิวพร สุขนิธิ

1712 นางสาวศิริญยา คาชิมา 1737 นางสาวศิวัชา เชษฐวงศ์รัตน์

1713 นางสาวศิรินญา จิตประจง 1738 นางสาวศิวิมล วงศ์ยะรา

1714 นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี 1739 นายศุภกร แก้วมณี

1715 นางสาวศิรินภา ดวงภาค 1740 นายศุภกร อัศวศรีวรนันท์

1716 นางสาวศิรินภา ทศพิมพ์ 1741 นายศุภกิจ ปิน่อ่อน

1717 นางสาวศิรินันท์ กิจชัยยง 1742 นายศุภกิจ ภิรมย์

1718 นางสาวศิริพร เกตุแพง 1743 นายศุภเกียรติ บุญมาติด

1719 นางสาวศิริพร นาคพันธ์ 1744 นายศุภชัย ซิลสลับ

1720 นางสาวศิริพร บุญราช 1745 นายศุภชัย ส่ันสะท้าน

1721 นางสาวศิริพร สมเย็น 1746 นายศุภโชค รุจิตานนท์

1722 นางสาวศิริพันธิ ์พรมมา 1747 นางสาวศุภนุช ก๋งอุบล

1723 นางสาวศิริพิชญ์ชา ทองภู่ 1748 นายศุภพงศ์ หงส์ภักดี

1724 นางสาวศิริเพ็ญ สิริโรจนกุล 1749 นายศุภฤกษ์ เด่นเมธารัตน์

1725 นางสาวศิริภากาญจน์ แซ่กัง 1750 นายศุภวิชญ์ ยุติธรรมคุณา

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่35 (รำยงำนตวั KLB 301)

35-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1751 นายศุภวุฒิ องคนิกูล 1776 นายสมบัติ เย็นสดใส

1752 นางสาวศุภสิริ หันสังข์ 1777 นางสาวสมบุญ เกตุแก้ว

1753 นางสาวศุภัตตรา เดชมาลา 1778 นางสาวสมปอง ข่ากระโทก

1754 นางสาวศุภานัน ชูชีพ 1779 นายสมภพ ไพรนอก

1755 นางศุภานิช ฟัน เดอร์ กอย 1780 นางสาวสมฤดี สุขช่วย

1756 นางสาวศุภิสรา หอประเสริฐวงศ์ 1781 นายสรเดช จิระวิชชเลิศ

1757 นายเศรษฐิการ เพียรกิจรุ่งเรือง 1782 นายสรรเสริญ ป้อมทอง

1758 นางสาวโศรยา จินดาศรี 1783 นายสรรเสริญ หนังสือ

1759 นางสาวษณอนงค์ สุขทัศน์ 1784 นางสาวสรสันต์ เมฆารักษ์ภิญโญ

1760 นายสกล ธนมณีโรจน์ 1785 นางสาวสร้อยเพชร เกตุสุวรรณ

1761 นางสาวสกาวเนตร สุขเจริญ 1786 นางสาวสร้อยสุรินทร์ แสงศรีธูป

1762 นางสาวสกาวรัตน์ ไตรรัตนภักดี 1787 นางสาวสรัญรส โสไกร

1763 นายสงกรานต์ ปิยนามวาณิช 1788 นางสาวสราวดี สิงห์ปา

1764 นายสถาปัตย์ ฉันวิจิตร 1789 นายสราวิชย์ เหล่าวิชยา

1765 นายสถาพร ด่านพานิชย์ 1790 นายสราวุฒิ พิทักษ์ชัยสิทธิ์

1766 นางสถาพรณ์ หรับหลี 1791 นางสาวสรินทร์ บริรักษ์ฉัตรชัย

1767 นางสาวสถิรินทร์ รัญจุล 1792 นางสาวสรีรา วรรณเจริญกิจ

1768 นายสมเจตน์ บุญเรือง 1793 นางสาวสโรชา พรหมลาภานันทน์

1769 นายสมเจษฎ์ วรประทีป 1794 นางสาวสวณี เทพเทียมทัศ

1770 นางสาวสมใจ เพ่งซ่วน 1795 นางสาวสวพร วันปู

1771 นางสาวสมใจ เอี่ยมสมบูรณ์ 1796 นางสวรส คุณวุฒิเลิศ

1772 นายสมชาติ สังข์แสงใส 1797 นายสัญชัย ภูวธนารักษ์

1773 นายสมชาย นวลพูลทอง 1798 นายสัญญา วัฒนภัทราภรณ์

1774 นายสมชาย เบ็ญจาศิริโรจน์ 1799 นายสัณพงศ์ กาญจนศรี

1775 นายสมชาย พลดงนอก 1800 นายสัณห์วิช เต็งเก้าประเสริฐ

              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)
           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

แถวที ่36 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,

36-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1801 นางสาวสัณห์สุดา พุม่สุวรรณ 1826 นายสิบทิศ ชมงาม

1802 นายสันติพัฒน์ สุขสินชัย 1827 นายสิปปนนท์ สงเคราะห์

1803 นายสันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ 1828 นางสาวสิรภัทร ภักตร์ข า

1804 ว่าทีร้่อยตรีสาธิต กล่ินรอด 1829 นายสิรวิชญ์ ลิรัฐพงค์

1805 นายสาธิต จันทร์เขียว 1830 นางสาวสิริกร ทองสว่าง

1806 นายสาธิต มหัทธนวุฒากร 1831 นางสาวสิริกร ยิ้มเจริญ

1807 นางสาวสานีตา ดาโอะ 1832 นางสาวสิริกาญจน์ เสาท้าว

1808 นายสายธาร บุญพิทักษ์ 1833 นางสาวสิริน โตอุรวงศ์

1809 นางสาวสายรุ้ง อยู่ในวงศ์ 1834 นางสาวสิรินทิพย์ ลิมป์แสงใส

1810 นางสาวสายวารี เกษแก้ว 1835 นางสาวสิรินันท์ เรือนต๊ิบ

1811 นางสาวสารภีย์ เอียดสี 1836 นางสาวสิรินาถ จันทร์เพ็ง

1812 นางสาวสาริศา เมฆเจริญสิริ 1837 นางสาวสิรินารถ พงศ์ธิติปัญญากร

1813 นางสาวสาลินี เกื้อหนุน 1838 นางสาวสิรินิรันดร์ วาณิชวิทย์

1814 นางสาวสาวรี ชิ้นประยูร 1839 นางสาวสิริพร พิศสุภาพ

1815 นางสาวสาวิณี รุ่งฤทธิ์ 1840 นางสาวสิริพรรณ ราโช

1816 นางสาวสาวิตรี ธนะสาร 1841 นางสาวสิริพรรณ อินทแสงฤทธิ์

1817 นางสาวสาวิตรี นิมะ 1842 นางสาวสิริมา แก้วเป็ง

1818 นางสาวสาวิตรี เนื่องพิมพ์ 1843 นางสาวสิริมา จุลวงษ์

1819 นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์ 1844 นางสาวสิริมาศ สารวรรณ

1820 นางสาวสิญามล สระส าลี 1845 นางสาวสิริรัตน์ ใจหาญ

1821 นางสาวสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล 1846 นางสาวสิริรัตน์ พุม่ระชัฏร์

1822 นายสิทธัต ทองน้อย 1847 นางสาวสิริลักษณ์ คุณากรพลัง

1823 นายสิทธิพงษ์ ขาวบริสุทธิ์ 1848 นางสาวสิริลักษณ์ เส่ียงเทียนชัย

1824 นายสิทธิวัชร์ ศิริวัชรีธนกุล 1849 นางสาวสิริวรรณ เคลือบทอง

1825 นางสาวสินีนาฎ พีระสุทธินันท์ 1850 นางสาวสิริวิมล หล่อเข็มทรัพย์

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่37 (รำยงำนตวั KLB 301)

37-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1851 นางสาวสิรีธร จันทร์จุฬาลักษณ์ 1876 นางสาวสุชาดา ลายสิงห์

1852 นายสีลวิสุทธิ ์ชัยสิทธิ์ 1877 นางสาวสุชาดา สร้อยสิงห์

1853 นางสาวสุกัญญา จันทร์สว่าง 1878 นางสาวสุชาดา สายจ าปา

1854 นางสาวสุกัญญา ซ าเซ็น 1879 นายสุฐิติธรณ์ นุ้ยประสิทธิ์

1855 นางสาวสุกัญญา นามประคอง 1880 นางสาวสุณี งามเฉลียว

1856 นางสุกัญญา พรวัฒนมงคล 1881 นางสาวสุดา แซ่เต่ิน

1857 นางสาวสุกัญญา พลวรางกูร 1882 นางสาวสุดานันท์ จันดา

1858 นางสาวสุกัญญา วงศ์หงษ์ 1883 นางสาวสุดาพร พันธ์งาม

1859 นางสาวสุกัญญา สืบสาย 1884 นางสาวสุดารัตน์ ชาวะหา

1860 นางสาวสุกัญญา อนุสุวรรณ์ 1885 นางสาวสุดารัตน์ ทับเทศ

1861 นายสุกัลย์ โยธา 1886 นางสาวสุดารัตน์ ธรรมรัตนามณี

1862 นางสาวสุกัลยา ค านวน 1887 นางสาวสุดารัตน์ รักษ์ศิริ

1863 นางสาวสุกัลยา ช้อนกระโทก 1888 นางสาวสุติยา วังคีรี

1864 นางสาวสุกัลยา พรายด้วง 1889 นางสาวสุทธาทิพย์ จันสอง

1865 นางสาวสุกานดา แสงส่ง 1890 นางสาวสุทธานันท์ บริสุทธิ์

1866 นายสุขุม แสนหูม 1891 นางสาวสุทธาสินี ไซรลบ

1867 นางสาวสุจิตรา  โพธิง์าม 1892 นางสาวสุทธิณี เมืองพรหม

1868 นางสาวสุจิตรา บุญมาก 1893 นางสาวสุทธินี พูนทรัพย์

1869 นางสาวสุจิตรา ประเสริฐสังข์ 1894 นางสาวสุทธินี อินต๊ะใจ

1870 นางสาวสุจิตรา ปาทาน 1895 นางสาวสุทธิพร เขมะศิริ

1871 นางสาวสุจินดา เยาวกุลพัฒนา 1896 นางสาวสุทธิรัตน์ คงทัศน์

1872 นางสาวสุชฎา ใจสว่าง 1897 นางสาวสุทิศา จุลบุษรา

1873 นางสาวสุชภาดา เนตรประชา 1898 นางสาวสุเทวี จงรักษ์

1874 ว่าทีร้่อยตรีสุชัยยัณต์ โชติพันธ์ 1899 นายสุธนา  กล่ินบุญ

1875 นางสาวสุชาดา พุทธมนต์ 1900 นางสาวสุธางศ์ุรัตน์ มาใช้เวทย์

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่38 (รำยงำนตวั KLB 301)

38-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1901 สิบเอกหญิงสุธามาส สีสวย 1926 นางสาวสุพัชรา ค าหล้า

1902 นางสาวสุธาลินี แสนทวีสุข 1927 นางสาวสุพัชรี พัดลม

1903 จ่าเอกหญิงสุธาสินี ชีวะกุล 1928 นางสาวสุพัตรา มะโนขันธ์

1904 นางสาวสุธิดา บุญศรี 1929 สิบเอกหญิงสุพัตรา อินทุลักษณ์

1905 นางสาวสุนทรี คุณนาม 1930 นางสาวสุภณิดา เจริญสุข

1906 นางสาวสุนทรี อาจณรงค์ 1931 นางสาวสุภวรรณ เทพสุวรรณ์

1907 นางสาวสุนทรีพร จันทแก้ว 1932 นายสุภวัส ฤทธิส์กุลชัย

1908 นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิช์ัย 1933 นางสาวสุภัคชา ชมกล่ิน

1909 นางสาวสุนันทา บุญยิ่ง 1934 นางสาวสุภัคดี ศรีชูทอง

1910 นางสาวสุนันทา สุขเขียว 1935 นางสาวสุภัชชา แก้ววิเชียร

1911 นางสาวสุนิดา ค าชมภู 1936 นางสาวสุภัชรินทร์ นันตะรัตน์

1912 นางสาวสุนิตย์ ศิริโท 1937 นางสาวสุภัทรา บุญค า

1913 นางสาวสุนิตรา สีวะรินทร์ 1938 นางสาวสุภาพร เทนสุนา

1914 นางสาวสุนิสา แสงกุศลส่ง 1939 นางสาวสุภาพร นิธิดิลกสกุล

1915 นางสาวสุใบด๊ะ เส็นเจริญ 1940 นางสาวสุภาพร บุญห่อ

1916 นางสาวสุประวีณ์ ด ารงค์ประสิทธิ์ 1941 นางสาวสุภาพร ละอองเงิน

1917 นางสาวสุปริญญา สุทธิ 1942 นางสาวสุภาพร อุปการแก้ว

1918 นางสาวสุปรียา วงศ์สวัสด์ิ 1943 นางสาวสุภาภรณ์ ขันธสุวรรณ

1919 นายสุพจน์ สิงห์สาวแห 1944 นางสาวสุภาภรณ์ คล้ายกุล

1920 นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา 1945 นางสุภาวดี กล่ินช้าง

1921 นางสาวสุพรรณี ศิริชุติมางกูร 1946 นางสุภาวดี ครุฑสนธิ์

1922 นางสาวสุพรรณี โฮมราช 1947 นางสาวสุภาวดี ผุดมี

1923 นางสาวสุพรรษา รุณตัน 1948 นางสาวสุภาสินี ทรัพย์มีชัย

1924 นางสาวสุพรรษา สงวนทรัพย์ 1949 นางสาวสุมารินทร์ ประสพสุข

1925 นางสาวสุพรรัตน์ พวงเสริมสกุล 1950 นางสาวสุมาลา แสงสุวรรณ

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่39 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

39-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

1951 นางสาวสุมาลี นามพันดุง 1976 นางสาวสุวรรณี งามแก้ว

1952 นางสาวสุมิตรา จันทร์ภูงา 1977 ว่าทีร้่อยตรีหญิงสุวรรณี ศาสนอนันต์กุล

1953 นางสาวสุมีชา ยิ่งทวีคูณ 1978 นางสาวสุวศรี อ านวย

1954 นายสุรชัย สุทธิสาร 1979 สิบโทหญิงสุวารี กัลยาณมิตร

1955 นางสาวสุรดา กุจะพันธ์ 1980 นางสาวสุวิชญา วงษ์ประเสริฐ

1956 นายสุรเดช อุดรวงค์ 1981 นายสุวิทย์ ยงสุวรรณ

1957 นายสุรธวัตร แก้วก่า 1982 นางสาวสุวิมล ด าพลงาม

1958 นางสาวสุรนุช เกตทอง 1983 นางสุวิมล นาคแจ่ม

1959 นายสุรศักด์ิ จันดาหาร 1984 นางสาวสุวิมล พานพรม

1960 นายสุรศักด์ิ ศรีมะโรง 1985 นางสาวสุวิมล วนา

1961 นายสุรสิทธิ ์โพธิศ์รี 1986 นางสาวสุวิมล สุวรรณ์

1962 นายสุรัติ เอี่ยมประดิษฐ์ 1987 นายเสกสรรค์ หวือขุนทด

1963 นางสาวสุรัสวดี ต้ังจิตร์ศิริรัตน์ 1988 นางสาวเสาวณีย์ ทองสมณ์

1964 นางสาวสุรางค์ สิงห์มณีสกุลชัย 1989 นางสาวเสาวนีย์ เสาวพันธ์

1965 จ่าสิบตรีหญิงสุรินทร์ พลการ 1990 นางสาวเสาวภา กาลวัย

1966 นายสุริยน วงศ์สุจริต 1991 สิบเอกหญิงเสาวภาคย์ กุลธรรมนิยม

1967 นายสุริยัน บุญเล้ียง 1992 นางสาวเสาวรส คงเรือง

1968 นางสาวสุรีพร ชูเชิดรัตนา 1993 นางสาวเสาวลักษณ์ นันตากาศ

1969 นางสาวสุรีรัตน์ ช านาญเขตรกรณ์ 1994 นางสาวเสาวลักษณ์ นิลลักษณ์

1970 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีรุวัตร 1995 นางสาวเสาวลักษณ์ เพียรพัฒน์กุล

1971 นางสาวสุลักขณา บุญฤทธิศ์รีพงษ์ 1996 นางสาวแสงดาว กอกสูงเนิน

1972 นางสาวสุวดี แสงอรุณวานิช 1997 นายแสงทอง เผ่าส าราญ

1973 นางสาวสุวนันท์ กล่ินบุปผา 1998 นางสาวโสภา นกแก้วน้อย

1974 นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ 1999 นางสาวโสภารัตน์ พูลพิพัฒน์

1975 นายสุวพงศ์ ใยละออ 2000 นางสาวโสภิดา แสงประเสริฐ

รำยชื่อมหำบัณฑิต

แถวที ่40 (รำยงำนตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

40-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

2001 นางสาวโสมธิดา เทพชู 2026 นางสาวอทิตยา วิทย์วัฒนานนท์

2002 นางสาวโสรญา ยอมิน 2027 นางสาวอนงค์ พิมมะไฟ

2003 นางสาวโสรญา ศรีสวัสด์ิ 2028 นางสาวอนงค์นารถ อนุสาร

2004 นางสาวโสรดา รักชอบ 2029 นางสาวอนงค์อร พีรบูรณ์วศิน

2005 นางสาวหงต๋า พาน 2030 นางสาวอนงนาฎ มหาพรหม

2006 นางสาวหทัยกาล เหลืองอรุณศรี 2031 นายอนรรฆ มงคลพันธ์

2007 นางสาวหทัยชนก กองเนียม 2032 นางสาวอนัญญา ฐิติธนาวิน

2008 นางสาวหทัยชนก เอี่ยมละออ 2033 นางสาวอนัญญา ศศิญาพงศา

2009 นางสาวหทัยทิพย์ อ้วนสกุลเสรี 2034 นางสาวอนัญญา เศวตะทัต

2010 นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดี 2035 นายอนันต์ ฉ่ าจุ้ย

2011 นางสาวหนึ่งนุช ประดับทอง 2036 ว่าทีร้่อยตรีอนันต์ ประทุมมา

2012 นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุเดิม 2037 นางสาวอนิศรา วัฒนาวราพิทักษ์

2013 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาญกล้า 2038 นายอนุลักษณ์ ม้าหลวง

2014 นายหมอน ดีดวงพันธ์ 2039 นายอนุสน หงวนประเสริฐ

2015 นางสาวหฤทย์ชนัน สาลีพันธ์ 2040 นายอนุสรณ์ ขจรทรัพย์

2016 นางสาวหฤทัย ภูเ่ยี่ยม 2041 นายอนุสรณ์ เจริญวนวิจิตร

2017 นางสาวหลิง เจิง 2042 นายอโนทัย พรมศรี

2018 นายหาญชัย ศิริโรจน์ 2043 นางสาวอภัสรา วันทะมาศ

2019 นายหาญณรงค์ ธรรมรักษ์ 2044 นางสาวอภิชญา ภูเ่กล้ียง

2020 นายหิรัญ จันทรมาศ 2045 นางสาวอภิชญา อินทรสูต

2021 นางสาวอจิรภา สุรัตนโสภณ 2046 ว่าทีร้่อยตรีอภิชัย จ าปากุล

2022 นางสาวอโณทัย บุตรวาปี 2047 นายอภิชัย หมดมลทิน

2023 นายอดิเทพ สามี 2048 นายอภิชัย อินทุโสมา

2024 นายอติกันต์ สุ้ยแก้ว 2049 นายอภิชาติ ประสานเนตร

2025 นางสาวอทิตยา เพ็งวิภาส 2050 นางสาวอภิญญา กองแก้ว

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่41 (รำยงำนตวั KLB 301)

41-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

2051 นางสาวอภิญญา จันทราภา 2076 นางสาวอรพิชา นนทะศิริ

2052 นางสาวอภิญญา ศิวะวัฒนะวงศ์ 2077 นางสาวอรพิณ อยู่เผือก

2053 นายอภินันท์ ปัน้เคลือบ 2078 นายอรรถพล พลชัย

2054 นางสาวอภิรดี บัวร่วง 2079 นายอรรถวิทย์ เวรุนิตย์

2055 นายอภิรักษ์ โคตะพันธุ์ 2080 นางสาวอรระวี ช่วยเกิด

2056 นายอภิรักษ์ ประยูรชาญ 2081 นางสาวอรฤทัย นิลแสง

2057 นางสาวอภิวรรณ ประเพณี 2082 นางสาวอรวรรณ เกิดอ่ า

2058 นางสาวอภิวัลย์ เต็งทอง 2083 นางสาวอรวรรณ ตรีเมฆ

2059 นายอภิศักด์ิ กันภัย 2084 นางสาวอรวรรณ ลาศรีนิยม

2060 นายอภิศักด์ิ ศรีระอุดม 2085 นางสาวอรวรรณ สุดสาลี

2061 นายอภิสิทธิ ์โตด ารงรัตน์ 2086 นางสาวอรวลัญลักษณ์ จันทร์จริงจิตร

2062 นางสาวอมรรัตน์ พุทธวงค์ 2087 นางสาวอรอนงค์ ดีพลงาม

2063 นางสาวอมรรัตน์ มณฑา 2088 นางสาวอรอนงค์ วงษ์มูล

2064 นางสาวอมิตา ปาทานศิริกุล 2089 นางสาวอรอุมา แสงสุวิทย์

2065 นางสาวอรชัญญพร เมยท่าแค 2090 นางสาวอรอุมา อินทรอนันท์

2066 นางสาวอรณิกร แก้วกระจ่างกุล 2091 นางสาวอรัชพร ตันวัฒนกุล

2067 นางสาวอรณิชา ยี่ส้ิน 2092 นายอรัญ อรัญญาเกษมสุข

2068 นางสาวอรณี นิพล 2093 นางสาวอรัญญา สงเดช

2069 นางสาวอรทัย กองม่วง 2094 นางสาวอริญชยา บัวหงษ์

2070 นางสาวอรทัย ใจสอาด 2095 นางสาวอรุณี ส่งแสง

2071 นางสาวอรทัย บุพศิริ 2096 นายอลงกรต จันทร์สมคอย

2072 นางสาวอรทัย ศิริใจธรรม 2097 นางสาวอศิรดา อนนตรี

2073 นางสาวอรทิพย์ สันติสิริพงศ์ 2098 นางสาวอ้อมฝน ทัพขวา

2074 นางสาวอรปรียา ตาดอยู่ 2099 นางสาวอ้อมฤทัย ภูศ่รี

2075 นางสาวอรพรรณ ทศดร 2100 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอ้อยใจ อยู่สุ่ม

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่42 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

42-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

2101 นายอัครชัย งามธรรมชาติ 2126 นางสาวอัญชลี รอดบุญส่ง

2102 นางสาวอัคริมา สุขใจดี 2127 นางสาวอัญชลี ศรีทองฉิม

2103 นางสาวอังคณา ค าฟู 2128 นางสาวอัญธิศร บุญโยม

2104 นางสาวอังคณา จิตปล้ืม 2129 นายอัฐพงษ์ ลีลาพรอุดม

2105 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอังคณา ไชยนรินทร์ 2130 นางสาวอัมรินทร์ คงคาเขตร

2106 นางสาวอังคณา แซ่อึ่ง 2131 นางสาวอัสมา บินซัน

2107 นางสาวอังคณา ธนะกมลประดิษฐ์ 2132 นายอาชชวัฒน์ ฐิติรัตน์สกุล

2108 นางสาวอังคณา ภูริรักษ์พิติกร 2133 นายอาชัญญ์ บุญชวลิต

2109 นางสาวอังคนา ร่มธรรมเจริญ 2134 นางสาวอาทิตยา บ ารุงศิลป์

2110 นางสาวอังค์วรา ไกรฤทธิชัย 2135 นางสาวอาทิตยา ปีเ่งิน

2111 นางสาวอัจจิมา ธนวิศาล 2136 นางสาวอาทิตยา มีจินดา

2112 นางสาวอัจฉรา ก๋าต๊ิบ 2137 นางสาวอาทิตยาพร วงษ์คีรีฉัตร

2113 นางอัจฉรา เซ้งมณี 2138 นายอานนท์ มงคลทรง

2114 นางสาวอัจฉรา นิติการ 2139 นายอานนท์ มะลิวัลย์

2115 นางสาวอัจฉรา บุญมี 2140 นายอานนท์ ว่องไวรุ่งเรือง

2116 นางสาวอัจฉรา ผิวสุวรรณ 2141 นายอานันท์ พูนบุญญากร

2117 นางสาวอัจฉรา พรมพันธ์ 2142 นางอาภรณ์ อักษรเงิน

2118 นางสาวอัจฉรา ราชหุน่ 2143 นางสาวอาภากรณ์ พลเดชะ

2119 นางสาวอัจฉราพร ขุนจันทร์ 2144 นางสาวอามีน๊ะ นาแว

2120 นางสาวอัจฉราพร ภูสุ่คนธ์ 2145 นางสาวอารญา สินแจ่ม

2121 นางสาวอัจฉราภรณ์ แตงอยู่ 2146 นางสาวอารยา เชาวนกุล

2122 นางสาวอัจฉราวดี  โดดดารา 2147 นางสาวอารยา อิทธิประทีป

2123 นางสาวอัญจิรา ชื่นพิชัย 2148 นางสาวอาริตา เขม้นเขตรกิจ

2124 นางสาวอัญชนา ฮุ่ยสกุล 2149 นางสาวอาริศรา ทับทิมไทย

2125 นางสาวอัญชลี แก้วจินดา 2150 นางสาวอาริสา ศรีสุข

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่43 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

43-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

2151 นางอารีย์ กิตติมานะพันธ์ 2176 นางอุบล พรมทองดี

2152 นางสาวอารีย์วรรณ ซ่ือตรง 2177 นางสาวอุบลวรรณ เพียรทอง

2153 นางสาวอารีรัตน์ นุ้ยแท่น 2178 นางสาวอุบลวรรณ ส่งสุข

2154 นางสาวอ าพร ลามคาญ 2179 นางสาวอุมาพร บุตรน้ าเพชร

2155 นายอิทธิพร วงศ์ศราวิทย์ 2180 นางสาวอุมาพร ประศรีพัฒน์

2156 นายอิทธิพล ประสพบุญ 2181 นางสาวอุมาพร สังข์ทอง

2157 นายอิทธิพลพร เสมเพียร 2182 นางสาวอุมาพร แสงกุศลส่ง

2158 นายอิทธิพัทธ์ ช้างศรี 2183 นางอุมาภรณ์ ขลุ่ยดี

2159 นายอิทธิศักด์ิ เม้ามีทรัพย์ 2184 นางสาวอุมาภรณ์ จิตแจ่ม

2160 นางสาวอินทิรา บรรจงทรัพย์ 2185 นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วรชาติ

2161 นางสาวอินทิรา พุม่พฤกษ์ 2186 นางสาวอุมารินทร์ ก๋งมีประเสริฐ

2162 นางสาวอินทิรา อยู่ยืน 2187 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สุข

2163 นางสาวอินทุอร ตานี 2188 นางสาวอุษา เจริญสมบัติ

2164 นางสาวอิมอร ภัควันต์ 2189 นางสาวอุษา ชูสังข์

2165 นางสาวอิศราพร บุตรรัตน์ 2190 นางสาวอุษา ทาแดง

2166 นางสาวอิศราภรณ์ ล้ิมจรัสรัตน์ 2191 นางอุษา เมืองปัน๋

2167 นางสาวอิสริยา ปัญญาหอม 2192 นายเอกชัย พฤกษาพิศาล

2168 นางสาวอิสรีย์ อริยะวุฒิพันธ์ 2193 นายเอกพงศ์ ชาลี

2169 นางสาวอิสรียา ภูมิกระจาย 2194 นายเอกพจน์ เตชะเพิม่ผล

2170 นายอิสเรศ พิชิตยุทธการ 2195 นายเอกพล ชลยุทธ์

2171 นายอิสสระ ณะเสน 2196 นายเอกภพ จันทร์วังทอง

2172 นางสาวอุดม อรัญมิตร 2197 นายเอกภพ สัมพันธรัตน์

2173 นายอุทัย ไชยคราม 2198 นายเอกวรกานต์ ยี่รัญศิริ

2174 นางสาวอุทัยวรรณ มาศวงษ์ปกรณ์ 2199 นายเอกวุธ เศรษฐสุข

2175 นางสาวอุทุมภรณ์ เพ็ชรน้อย 2200 นายเอกสิทธิ ์ช้างกล่ า

รำยชื่อมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต
                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)
แถวที ่44 (รำยงำนตวั KLB 301)

44-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล

2201 นางสาวเอริญญ์ เอี่ยมศิริ

2202 นางเอื้องเงิน ยะค า

2203 นางสาวณัฎฐา ภัทรทวีสุข

2204 นางสาวเบญสิร์ยา รักการดี

2205 นางสาวอัจจิมา โพธิเ์กล้ียง

แถวที ่45 (รำยงำนตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
               ปรด.(บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎีบัณฑิต

                  มหำบัณฑิตคณะสื่อสำรมวลชน, บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (โครงกำรปริญญำที ่2, ML+MLW+Twin,
              โครงกำร VL + VLT + PL, Smart + Smart Twilight +  IT-Smart, MMM, Saturday, Sunday)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที ่19  มนีำคม 2562 (คำบเชำ้)

รำยชื่อมหำบัณฑิต

45-45 FM  บว.6-2 
ฉบับท่ี 1 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ีบังคับใช้  3 ก.ค. 60 


