
ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ 21 นายสุกิจ  ศรีบัวทอง

1 นางสาวเขมนิจ  จามิกรณ์ 22 นายอภศัิกด์ิ  หนูชูไชย

2 นางสาวชนัดดา  พัดทอง 23 นางสาวอัครภสัสร์  ชนะจนิดาโสภณ

3 นายธนบดี  อริยกะบุตร ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์

4 นายธรรมรัตน์  ธุระทอง 24 จา่โทหญิงกฤตติกา ศึกษา

5 นายธีรวัฒน์  ตรีฤกษ์ฤทธิ์ 25 นายกัมปนาท  ดวงจร

6 นายประจกัษ์  วิฑูรเศรษฐ์ 26 นางสาวกาญจนา คงเกษม

7 พันตรีปิยพันธ์  พันธุว์ิโรจน์ 27 นางสาวกุลรภสั ธาราฉัตร์

8 นางปิยสุนีย ์ ชัยปาณี 28 นางจงจติร์ สุขสบาย

9 นางสาวปุณยวีร์  พวงโต 29 นางสาวจณิณพัต เจริญผล

10 นายปุรเชษฐ์  เทพภบิาล 30 นายจรัิฎฐ์ อิทธิสิริสิน

11 นายพงษ์สฤษฎิ ์ รอดเรืองเดช 31 นายจรีพงษ์ พิทักษ์

12 นายพรต เสตสุวรรณ 32 นางสาวชณม์ทวี อนันทปัญโญ

13 นางสาวพรรณพัฒน์  ภวูนนท์ 33 นางสาวชาลิสา พิมพาวรรณ

14 นายภานุรุจ  คงศิริวัฒนา 34 นางสาวเชาวนีย ์เจา้กลดี

15 นางสาวภมูิธนาพร  เกษตรเอี่ยม 35 นางสาวญาณิศา นิลวรรณ

16 นายภริูต  เหล่าศิริถาวร 36 นางสาวนริศรา ตรีเวชวินิจ

17 นายรัฐพงศ์ กาพยเ์กิด 37 นางสาวนฤมล ดวงสุวรรณ

18 นางสาวรุ่งนภา  โลเกศเสถียร 38 นายนัฐพล สุรีรัตน์

19 นางสาวรุ่งนภา  อริยะพลปัญญา 39 นายปรวัฒน์ เพ็ญภกัดี

20 พันต ารวจโทศักด์ิสุนทร  เปรมานนท์ 40 นางสาวประพิมพร แทนโชติ

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
แถวที่ 1 (รำยงำนตวั KLB 201)

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

41 นายปริพัตร บุญณะสิทธิ์ 61 นางสมจนิตนา ไสยทา

42 นางสาวปิยะนันท์ ข่ายแก้ว 62 นายสมชาติ สังข์แสงใส

43 นายพงศ์พีสิธฐ ธรรมสุขี 63 นายสมชาย โต๊ะอีสอ

44 นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช 64 สิบเอกสราวุธ สิงห์ลอยลม

45 นางสาวพิชชากร เหลืองพีระชัย 65 นางสาวสวลี ลือนภา

46 นางสาวพิชชาพร จนัค า 66 นางสาวสาวิตรี แตงกระโทก

47 นายภทรนนท์ แช่มชื่น 67 นางสาวสุพัตรา ชาวสวน

48 นางสาวภทัราวดี พัฒนะโภคิน 68 นางสาวสุมา สุขธูป

49 นางสาวมัธยา ทินนา 69 นางสาวสุวินันท์ ตันค ามูล

50 นางสาววชิรา ไกรศิริ 70 นายอภสิิทธิ ์จนัทรรัตน์

51 นางสาววริยดา นวนค า 71 นางสาวอรธิดา ปิ่นเจริญ

52 ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์ ประชุมจติร 72 ร้อยโทอัทธฤต พงษ์สุวรรณ

53 ร้อยตรีหญิงวิกัญญา จริะสุนันทชัย 73 ร้อยตรีอาทิตย ์แก้วมุงคุณ

54 นายวิชิด ประภาษา 74 นายอานนท์ สวนศรี

55 นางสาววินัญญา บูรณศักด์ิสถิตย์ รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิตและบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต

56 นางสาวศรัณยา ส่างเซียม 75 นางสาวกชพร รักษาสัตย์

57 นายศิริมงคล ปราโมทย์ 76 ร้อยต ารวจเอกหญิงกมลชนก ตันเอี่ยม

58 นางสาวศิวาลัย ช านาญพล 77 นางสาวกมลวรรณ แข็งขัน

59 นางสาวศุภรัตน์ สกุลณี 78 นางสาวกรองรัตน์ ใจเสง่ียม

60 นายสธรฉัตร คมกล้า 79 นายกฤษฎา เชื่อมชิต

80 นางสาวกัญชริญา สมบูรณ์ธาดารักษ์

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 2 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

81 นางสาวกันฐิกา ทองสุข 101 นางโชติกา ไท

82 นายกีรดิต พจน์สมพงส์ 102 นางสาวณัฐกฤตา จติร์มาต

83 นางสาวกุลจริา สุขแก้ว 103 นายณัฐกิตต์ิ ศรีวัฒนพันธุ์

84 นางสาวเกศรินทร์ วิเศษสิงห์ 104 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒน์ แดงจนัทึก

85 นางสาวขนิษฐา โซ๊ะประสิทธิ์ 105 นายณุชากร ทาแกง

86 นางสาวเขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์ 106 นางสาวตรีรินทร์ คนจริง

87 นางสาวเครือวัลย ์ปัญจะแก้ว 107 นางสาวทิฆมัพร คล่องแคล่ว

88 นางสาวจนัทราวรรณ ศรีจนัทร์อ่อน 108 นายธนประเสริฐ หงษ์แก้วเจริญ

89 นายจารุกิตต์ิ จณิะไชย 109 นางสาวธนัชพร สิริไพโรจน์

90 นางสาวจริาภรณ์ ทวีธนวาณิชย์ 110 นายธนิต คงวัฒนะ

91 นางสาวจรีนันท์ แสวงการ 111 นางสาวธิษิรินทร์ ปัญญายทุธศักด์ิ

92 นายจรีพงษ์ อินคล  า 112 นางสาวนรรศมณญ์ เจริญยิ่ง

93 นางสาวเจนจริา พงษ์พรม 113 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร อินหนู

94 นางสาวฉัตรชญา ชูดวงจนัทร์ 114 ร้อยต ารวจโทหญิงนันทิศา ไชยศิริ

95 นางสาวชญานิน ขนอม 115 นางสาวน  าเพชร์ อ่ าจิ๋ว

96 นางสาวชลฎา อินดนตรี 116 นางสาวนิตยา มีเสม

97 นางสาวชลธิชา วิภทัรเมธีกุล 117 นางสาวบุศรา ก้อนทรัพย์

98 นางสาวชลธิชา สุวรรณนิกขะ 118 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพรรณ บุญยนื

99 นายชลิต ส่งแสง 119 นางสาวปริยาพร มากคง

100 นายชัยพฤกษ์ มหาชัย 120 นางปานทิพย ์อิ่มจติ

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 3 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

121 นายปิติพงษ์ บุญช่วง 141 นายมนต์ชัย หาเรือนกิจ

122 นางสาวปิยะกุล คัมภริานนท์ 142 นายเมธี ลูกอินทร์

123 นางสาวปุณยนุช ตรงต่อกาล 143 นายโมกขนันต์ โชติชูช่วง

124 นายพงศกร ฐานียการ 144 นางสาวยวุดี พรมแสง

125 นายพงษ์ธร โพธิน 145 นางสาวรจนีย ์แก้วสุข

126 นางสาวพรกนก สารีรัตน์ 146 นางสาวรัชฎา จรภยั

127 นางสาวพรรณวลัย ประเสริฐสังข์ 147 นายรัชพล เล็กบ ารุงสกุล

128 นางสาวพศิกา บุญสุวรรณ์ 148 นางสาวรัตนากร ลาพงษ์

129 นายพันธุช์ัยเพชร เพียรจดั 149 นางสาวลีนา สุไรมาน

130 นายพัสพงศ์ เอี่ยมสุภาษิต 150 นางสาววรรณวิจติร แสงสว่าง

131 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ ศรีมาลา 151 นางสาววรวีย ์จติคง

132 นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 152 นางสาววิชุดา แสงศรี

133 นางสาวพิมพ์ศิริ กิติวรรณ 153 นางสาวศริญญา ฉิมจิ๋ว

134 นางสาวพิมพา ไชยมงคล 154 นายศุภชัย สถิรวัฒนกุล

135 นายภรศิษฐ์ อรรถบลยคุล 155 นายศุภโชค อุนบูรณะวรรณ

136 นายภาคิน วัดเขียว 156 นางสาวเศรษฐินี หนูชู

137 นางสาวภริชา สวนบ่อแร่ 157 นางสาวสราลี ขุนเพ็ง

138 นายภมูิทัศน์ พิศไทย 158 นางสาวสาวิตรี กัณฑา

139 นายภวูดล แก้วเซ 159 นางสาวสิริมา สุโพธิ์

140 นางสาวมณฑา อยู่สุภาพ 160 นางสาวสุทธิชา ศรีหนูสุด

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 4 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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161 นางสาวสุธาทิพย ์นาวาทอง บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

162 นางสาวสุธิดา นพคุณ 181 นายกชกร หลงศิริ

163 นางสาวสุนทรี ปานมาก 182 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชกรณ์ นาคคล้าย

164 นางสาวสุภาพร วงษ์พวง 183 นางสาวกชนันท์ วงษ์จนัทร์ตรี

165 นางสาวสุภาสิริ แซ่จู 184 นางสาวกชพร โสมนัส

166 นายสุรชาติ อินทรประสิทธิ์ 185 นางสาวกชมน ศิลาธรรม

167 นางสาวหงกฤษวรรณ์ ภเูชาวนวิรัตน์ 186 นางสาวกนกกรณ์ เซ็นกลาง

168 ร้อยต ารวจโทหญิงหทัยชนก จนัทะเสน 187 นางสาวกนกกาญจน์ เพิ่มสุข

169 นายอดิพงษ์ อทุน 188 นางสาวกนกณภทัร แก้วยา

170 ร้อยต ารวจเอกอนุชา แก้วก่ า 189 นางสาวกนกพร ชนูนันท์

171 นายอภชิาติ จ าเริญพัฒน์ 190 นางสาวกนกพร แดงสี

172 นางสาวอมรรัตน์ ด้วงมูล 191 นางสาวกนกพร ผลประเสริฐ

173 นางสาวอัญชนา กล่ินเจริญ 192 นางสาวกนกพรรณ อินคง

174 นางสาวอัญชิสา อินทร์ฤทธิ์ 193 นางสาวกนกภรณ์ ประแสง

175 นายอานนท์ พุทธิมา 194 นางสาวกนกรัชต์ สวัสด์ิสุข

176 นางสาวอาภสัรา ด้วงมูล 195 นางสาวกนกวดี มีอนันต์

177 นางอามีนะ สิงสาหัส 196 นางสาวกนกวรรณ คงยนื

178 นายอิศรา รักษาพล 197 นางกนกวรรณ ม่วงแก้ว

179 นายอุดม จอกรบ 198 นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสด์ิ

180 พันต ารวจเอกอุเทน นุ้ยพิน 199 นางสาวกนกวรรณ สายพยงุ

200 นางสาวกนกวรรณ สุดสอาด

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 5 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นางสาวกนิษฐา รัตนสินธ 221 นางสาวกฤตพร ไชยสายณัห์

202 นางสาวกมลชนก โชติวงษ์ 222 นายกฤตภาส เหมาะชาติ

203 นางสาวกมลชนก โหราศาสตร์ 223 นายกฤตวัฒน์ เตชธรรมวัฒน์

204 นางสาวกมลทิพย ์ขันสังข์ 224 นางสาวกฤติกานต์ เอมอยู่

205 นางสาวกมลพร โปสาน 225 นางสาวกฤติญา มหาภทัรสกุล

206 นางสาวกมลพัทธ์ ตาทอง 226 นางกฤติมา เสรีรัฐ

207 นางสาวกมลรัตน์ สงเอียด 227 นางสาวกฤติยา ร าขวัญ

208 นางสาวกรกฎ บริหารวนเขตต์ 228 นางสาวกฤศรามณ ฮวดศรี

209 นางสาวกรกนก ทองนอก 229 นางสาวกฤษญาภรณ์ ยอดยศ

210 นางสาวกรเกตุ วรรณพรม 230 นายกฤษฎิติ์ณห์ นวลขาว

211 นายกรณ์ ธาดาฐิติกรณ์ 231 นายกฤษณ์ แจง้จรัส

212 นางสาวกรปภา ช่วยประสิทธิ์ 232 นางสาวกฤษณา ศรีเกษม

213 นางสาวกรรณญพัชร จนัทร์เต็มดวง 233 นายกฤษดา เชียรวัฒนสุข

214 นางสาวกรรณิกา โพธิส์ง่า 234 นายกฤษติณ พระเมเด

215 นางกรรณิการ์ สกุณา 235 นางสาวกวินทรา น าพล

216 นางสาวกรรภริมย ์น้อยโจม 236 นางสาวกศิณ์นันท์ น้อยหมอ

217 นางสาวกรวรรณ พึ่งพุ่ม 237 นางสาวกษมน รัตนพันธ์

218 นางสาวกรวรรณ อรุณแสง 238 นางสาวกษมล ศาสตร์สุทธิศิลป์

219 นายกริชขจร สิทธิวงศ์ 239 นางสาวกษมา จารุสมภพ

220 นายกฤตนู อัมพรพิทักษ์ 240 นายกษิดินทร ก้อนเงิน

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 6 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

241 นางสาวกัญจริา เคียงคู่ 261 นางสาวกานต์ฐิตา อ่วมงามข า

242 นางสาวกัญชลิกา หิรัณยรั์ศฌิ์ญาณิณ 262 นางสาวกานต์พิชชา คัมภริา

243 นางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี 263 นางสาวกานต์พิมล ภทัรจริพานิช

244 นางสาวกัญญวรา กันทะแก้ว 264 นางสาวกานต์สินี จนัทร์หนู

245 นางสาวกัญญา สังขวารี 265 นางสาวกานตา มูหะหมัด

246 นางกัญญารัตน์   วิชายะ 266 นายการัณย ์ทองพรรณ

247 นางสาวกัญณัฏฐ์ ช่างเก็บ 267 นางสาวกิ่งแก้ว ศิริกาญสกุล

248 นางสาวกัญภริมย ์ทูค ามี 268 นายกิจจา ศรีบุตร

249 นางกัณฐกา ภูร่ะยา้ 269 นายกิตติกร เขื่อนเพ็ชร

250 นางสาวกัทลี สงค์พรมราช 270 นายกิตติคุณ วงศ์ไชยวณิชย์

251 นายกันตณัฐ นิ่มทองค า 271 นายกิตติทัต พิรุณมารุต

252 นางสาวกาญจนา คงแฟง 272 นายกิตติพงษ์ ด่านทิพารักษ์

253 นางสาวกาญจนา ทองด้วง 273 นายกิตติพงษ์ เปียมาลัย

254 นางสาวกาญจนา ผลงาม 274 นางสาวกิตติยา พลฤทธิ์

255 นางสาวกาญจนา เผือกพูลผล 275 นายกิตติศักด์ิ บ่อไทย

256 นางสาวกาญจนา ศรีตาบุตร 276 นางสาวกิติมา คงมัง่มีทรัพย์

257 นางสาวกาญจนา ศิริเชาวนิชการ 277 นายกิติวุฒิ ไผ่พุทธ

258 นางกาญจนา อนุรักษ์ 278 นางสาวกุณทลี ตันติวุฒิสมบัติ

259 นางสาวกาญจนา เอกศรี 279 นางสาวกุณทิกา เรืองเกตุ

260 นางสาวกานดา เยน็สมุทร 280 นางสาวกุลธิดา มากก าเหนิด

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 7 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นางกุลธิดา ศรีสุวรรณ 301 นางสาวขวัญชนก รัตนวิลัย

282 นางสาวกุลศิลักษณ์  ต่อเขต 302 นางขวัญเรียม สินสวัสด์ิ

283 นางสาวเก็จจนัทร์ หนูแท้ 303 นายเขื่อนเพชร สุร าไพ

284 นายเกริก จนัทร์อรุณ 304 นายคชาธร ไพบูลยพ์ันธ์

285 นางสาวเกวลี ร่วมรักษ์ 305 นายคณากร ปั้นเจริญ

286 นางสาวเกศกนก ใจแก้ว 306 นายคมเดช หลิมรัตน์

287 นางสาวเกศนรินทร์ เนาวพันธ์ 307 นายคมสัน ร่มแก้ว

288 นางเกศมณี ร่วมชาติ 308 นางสาวคัคนนันท์ ใจเด็ด

289 นางสาวเกษรี ศรีโปฎก 309 ร้อยต ารวจโทคุณากร ยวนแหล

290 นางสาวเกษศราภรณ์ ธิตะเชียง 310 นางเครือวัลย ์จนัต๊ะมณี

291 นางสาวเกสินี จฑูะสวัสด์ิ 311 นางสาวฆสัรา งามสิทธิพงศา

292 นางสาวแกมกาญจน์ หอมร่ืน 312 นายจตุพงษ์ ลีนะธรรม

293 นางแก้วใจ ทักษิณสุวรรณ 313 นายจตุพร เกื อเส้ง

294 นางสาวแก้วตา สังข์ทอง 314 นางสาวจตุพร คงศาลา

295 นางสาวแก้วมณี สัตยวิวัฒน์ 315 นางสาวจรรยพร กล่ินยา

296 นายโกศล จนัทร์แสงศรี 316 นางสาวจรรยพร จนัทร์อุดม

297 นางสาวขนิษฐ์ ศรีเมือง 317 นางสาวจรัญญา ยะถาคาร

298 นางสาวขนิษฐา ขุนเทา 318 นางสาวจริญญา อ้นแก้ว

299 นางสาวขนิษฐา สิทธิชัย 319 นางสาวจริยา กะฐินทอง

300 นางสาวขวัญจริา ทรงฤทธิรั์ตน์ 320 นางสาวจริยา นวมสุวรรณ

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 8 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

321 นางสาวจอมขวัญ เปล่ียนละออ 341 นางสาวจติติมา จติมะกล่ า

322 นายจกัรกฤษ เหลืองพิพัฒนวิไล 342 นางสาวจติติมา แจม่อุบล

323 นายจกัรกฤษณ์ แขกฮู้ 343 นางสาวจติติมาภรณ์ ศิริวิสูตร

324 นายจกัรพงศ์ ศรีเดชประสาท 344 นางสาวจติปภา ถาวรสถิตย์

325 นายจกัรพันธ์ ปัญโญนันท์ 345 นางสาวจติรประภสัร์ สุขมี

326 นายจกัรพันธ์ มงคลทอง 346 นางสาวจติรา เกตุค า

327 นายจกัรี เปล่งสงวน 347 นางจนิดาพร วงค์ตัน

328 นายจกัรี เวียงค า 348 นางสาวจนิดารัตน์ ศรีวรนันทน์

329 นางจนัทนา เอ้งฉ้วน 349 นางสาวจนิต์ณิชาภา ค าโร

330 นางสาวจนัทร์จริา ขุนนคร 350 นางสาวจนิตนา งามโคกกลาง

331 นางสาวจนัทร์จริา บัวหลวง 351 นางสาวจนิตนา โชคมีสุข

332 นางสาวจนัทร์จริา วิบูลยเ์ชื อ 352 นางสาวจนิตนา ยศถา

333 นางสาวจนัทร์เพ็ญ พาอ่อน 353 นางสาวจนิตนา เหลืองลัญจกร

334 นางจนัทรัตน์ ภคชัยวุฒิ 354 นางสาวจริฐา กุลวริณิษฐา

335 นางสาวจนัทาภา นรเวทางค์กุล 355 นางสาวจรินันท์ สงวนชม

336 พันจา่อากาศโทจาตุรนต์ ฤกษ์จ ารัส 356 นายจริปณต โชติพิชญกูล

337 นางจาตุรนต์ สุริวินิจ 357 นางสาวจริวดี สากล

338 นางสาวจารุรัตน์ ชุมภาลี 358 นายจริะเดช อนันต์ธนะกิจ

339 นางจารุวรรณ สาระคุณ 359 นางสาวจรัิญญ์นันท์ อักษรสุวรรณ

340 นางสาวจดิาภา พิมพิสาร 360 นางสาวจริากร กิตติพงศ์พิทยา

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 9 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

361 นางสาวจริาพร กาพิน 381 นางสาวจฬุารัตน์ พฤศวานิช

362 นางสาวจริาพร สิงหกันต์ 382 นางสาวเจนจริา ครุฑสิงห์

363 นางสาวจริาภรณ์ ปานแก้ว 383 นางสาวเจนจริาพร ตาสาย

364 นางสาวจริาภา สันประเทียบ 384 นายเจษฎากร โลหรักษ์

365 นายจริายทุธ นาคเทวัญ 385 นางสาวเจสสิก้า มังค์

366 นางสาวจรีนุช วิลัย 386 พันจา่โทเจอด กลางประพันธ์

367 นางสาวจรีวรรณ พิสุทธิพันธุ์ 387 นางสาวฉัตรกุล กฤดนาคประไพ

368 นายจรีะศักด์ิ ภญิโญ 388 นายฉัตรชัย พลอยประดับ

369 นางสาวจฑุาพร รวยส ารวย 389 นายฉัตรชัย ยศโม่ง

370 นางสาวจฑุามณี สายยดื 390 นางสาวฉัตรพิมล ขวัญทะเล

371 นางสาวจฑุามาศ ชนัญชิดาวงศ์ 391 นางสาวฉัตรลดา จรกา

372 นางสาวจฑุามาศ ประกอบผล 392 นางสาวฉันทนา ทับเงิน

373 นางสาวจฑุามาศ รินสม 393 นางสาวชญาณี กุลบุตร

374 นางสาวจฑุามาศ ลายิ ม 394 นางสาวชญาน์นันท์ เหลืองมโนธรรม

375 นางสาวจฑุามาศ สุดจติ 395 นางสาวชฎาพร คุณชื่น

376 นางสาวจฑุารัตน์ ลือเกษมสุข 396 นางสาวชฎาภรณ์ อิสระมโนรส

377 นางสาวจฑุาวรรณ ใจแสน 397 นางสาวชดาภร เพ็งเรือง

378 นางสาวจไุรรัตน์ แซ่ตั ง 398 นางสาวชนกนันท์ แสงมณี

379 นางจไุรรัตน์ ปั้นงาม 399 นางสาวชนกสุดา ถิรศิลาเวทย์

380 นางจฬุาภา กิตติประภานันท์ 400 นางชนนี หัตถกรรม

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 10 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

401 นางสาวชนม์ชนก สูตะบุตร 421 นางสาวชลธิชา โดดหนู

402 นางสาวชนัญญา ผลทวีทรัพย์ 422 นางสาวชลลดา ชูทรัพย์

403 นางสาวชนากานต์ ปานบ ารุง 423 นายชลวัชร บุญเพิ่ม

404 นายชนาธิป ขุ้ยด้วง 424 นางสาวชวาลา พลเวียง

405 นายชนาธิป ใจเล่ือม 425 นางสาวช่อทิพย ์อิ วชาวนา

406 นางสาวชนิดา สันติสุขโพธา 426 นายชัชชวิน กล่ินวิวัฒนสิริ

407 นางสาวชนิดาภา ท่านกเอี ยง 427 นายชัชชัย ชัยสิทธิ์

408 นางชนิดาภา ธนาวณิชยา 428 นางสาวชัชฎาพร ค าดี

409 นางสาวชนิตา ขวัญสุวรรณ 429 นางสาวชัชสรวง จริะพรชัย

410 นางชนิตา ชมเมือง 430 นางสาวชัญญา สิงห์ทอง

411 นางสาวชนิตา ชะฎา 431 นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต

412 นางสาวชนิสรา ไชยทรัพยม์ังกร 432 นางสาวชัญญาพัชญ์ พันธุป์ระเสริฐ

413 นางสาวชบาวรรณ สุขใจ 433 นางสาวชัญญาภคั โรจน์สวัสด์ิสุข

414 นางสาวชมพูนุช เดชเดชะสุนันท์ 434 นางสาวชัญญิษา สง่าด า

415 นางสาวชยดุา จนัทะโร 435 นายชัยปภทัน์ ไกรนิตยสิ์น

416 นายชยทุธ ตรียารักษ์ 436 นายชัยพร ภารกิจโกศล

417 นางสาวชลธิชา แก้วเกษม 437 นายชัยวัฒน์ ทุริยานนท์

418 นางสาวชลธิชา ชัยยะ 438 นายชัยวัฒน์ เพ็งหิรัญ

419 นางสาวชลธิชา เณรเถา 439 นายชัยวัฒน์ ฟื้นมา

420 นางสาวชลธิชา แดงอุบล 440 นายชัยวัฒน์ เสนี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 11 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

441 นายชาคร ชัยประเดิมศักด์ิ 461 นางเชิงภ ูรัตนางศุ

442 นายชาคริส กลีบเมฆ 462 นายโชคชัย พรมหลวงศรี

443 นายชาญชัย ชื่นใจ 463 นางสาวโชติกา ต๊ิบบุญศรี

444 นายชาญชัย ชูศรี 464 นายไชยนัต์ พิมเสน

445 นางสาวชายาบดี เนียมใย 465 นางสาวซูดา ดูวอบาซอ

446 นางสาวชาลินี แสงมะเริง 466 นางสาวญาณิกา จนัทร์ทิพย์

447 นายชิณณเดช ศิโรเวฐนุกูล 467 นางสาวฐปนรรฑ์ ศรีบรรดิษฐ์

448 นายชิณพัฒน์ บุญทองมาก 468 นายฐัทชา จฑุามาศ

449 นางสาวชิดชน พันธ์น้อย 469 นางสาวฐานรัตน์ สุรภชุงค์

450 นายชิตพล โปยขุนทด 470 นางสาวฐานิดา จติรสุภาพ

451 นายชิตพล อินทร์มา 471 นางสาวฐานิสร เธียรปรีชา

452 นางสาวชิตพิชา แก่นทับทิม 472 นางสาวฐานีย ์อุทัศน์

453 นางสาวชุฎาพันธุ ์เชื อสาย 473 นายฐาปนพงศ์ จุ้ยเปี้ยว

454 นางสาวชุตาภรณ์ เกษสกุล 474 นางสาวฐิตวันต์ เนียมจนัทร์

455 นางสาวชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์ 475 นางสาวฐิตานันท์ ธรรมโชติอ าไพ

456 นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณรัตนโชติ 476 นางสาวฐิติกาญจน์ ชัยนันทนาพร

457 นางสาวชุติมา ยวุโกศล 477 นางสาวฐิติกานต์ ตาค าเที่ยง

458 นางสาวชุธิมา อยู่สุขสุวรรณ์ 478 นางสาวฐิติกานต์ บุตรพึ่ง

459 นางสาวชุลีพร วิจติรานนท์ 479 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา สมทอง

460 นายเชาวน์ กสิปิยกุล 480 นางสาวฐิติวรดา โพธิเ์งิน

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 12 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

481 นางสาวณจฑุา เศรษฐอ านวย 501 นางสาวณัฏฐ์ญดา กรีรัตนาธนวัชร์

482 นางสาวณฌา จนัทรอักษร 502 นางสาวณัฏฐวรรณ ไทยใหญ่

483 นางสาวณฐพร เศวตบุตร 503 นางสาวณัฏฐา บุญรักษ์

484 นางสาวณฐพรรณ อินทรทุ่ม 504 นางสาวณัฏฐา เปรมปราคิน

485 นางสาวณฐมน หงษ์ปัสสา 505 นางสาวณัฐกานต์ วงษ์สันต์

486 นางสาวณดาบงกช เดชพิชัย 506 นายณัฐชนน จนัทร

487 นายณปภพ ประภาวรเกียรต์ิ 507 นางสาวณัฐชานันท์ ประเสริฐสังข์

488 นายณพดล โสณมัย 508 นางสาวณัฐฐาพร กุเหล็กด า

489 นางณภษร ศรีเจริญ 509 นางสาวณัฐฐาวีรนุต จนัทร์โสม

490 นางสาวณภทัร สารสุวรรณ 510 นางสาวณัฐณิชา กีบุญมี

491 นายณฤทธิ ์ปาลรุจพิร 511 นางสาวณัฐณิชา ยาประเสริฐ

492 นางสาวณวัน จนัทร 512 นางณัฐธยาน์ โนตฮอฟเฟอร์

493 นางณหฤทัย จนัทิมา 513 นางสาวณัฐธีกานต์ สว่างวงศ์

494 นางสาวณัจญวา บุญมาเลิศ 514 นายณัฐธีร์ ไชยปิติศาสตร์

495 นางสาวณัชชา เจริญไชย 515 นายณัฐปคัลป์ ยทุธารักษ์

496 นายณัชชา อินตา 516 นายณัฐพงศ์ ปัญญารักษา

497 นางสาวณัชฌารีย ์หิรัญยะมาน 517 นายณัฐพจน์ จนัทรวิบูลย์

498 นางสาวณัชมนต์ มนต์อารักษ์วงศ์ 518 นายณัฐพล อ่ าสถาน

499 นายณัฏฐ์ มูสิกพรรณ 519 นายณัฐพล เฮงสุวนิช

500 นางสาวณัฏฐ์ชฎา ทักขภวิัตน์ 520 นายณัฐภทัร จนัทร์แสงศรี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 13 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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521 นางสาวณัฐมณฑน์ หอมจนัทร์ 541 นางสาวดลนพร กล่ินชั น

522 นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจนิดาชัย 542 นางสาวดลยา เจริญ

523 นางสาวณัฐวรรณ สารพัด 543 นางสาวดลฤดี ปานดวง

524 นายณัฐวัชร ฤกษ์รักษา 544 นางสาวดวงกมล ไชยสายณัห์

525 นายณัฐวุฒิ ไชยะกิตติรัตนา 545 นางสาวดวงกมล ศิริพันธ์

526 นายณัฐวุฒิ นฤปิติ 546 นางสาวดวงนภา หล้าสุวงษ์

527 นายณัฐวุธ ดาณีสมัน 547 นายดัสกร สีดา

528 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐหทัย อยู่ประไพ 548 นายดานัย เซาะวิเศษ

529 นางสาวณัฐินี ใจเบิกบาน 549 นายดาบส สิทธิเดชผจญ

530 นางสาวณัทชนก แซ่เบ้ 550 นางดารณี เทียนเครือ

531 นางสาวณาตยา ประทุมชาติ 551 นางสาวดารัณ กิติธนาพล

532 นางสาวณิชกุล หวันมุสา 552 นางสาวดาราภรณ์ เดชะ

533 นางสาวณิชากร จนัทร์กระจา่งแจง้ 553 นางสาวดารินทร์ เจริญแพ

534 นางสาวณิชากร ศุภลักษณ์ 554 นางสาวดุษฎ ีดอกค า

535 นางสาวณิชารัศม์ โรจน์จริะมณี 555 นายเด่นชัย จนัทะวงษ์

536 นางสาวณิชารีย ์ค าทอง 556 นางสาวตคียา วรพิพัฒน์นุกุล

537 นางสาวณิศศา เมฆศิริธกุล 557 นายตรีรัตน์ ศรีทา

538 นางสาวดนุชญา คันธชุมภู 558 นางสาวเตือนใจ จนัทร์หมืน่

539 นางสาวดรุณี เวลา 559 นางเตือนใจ โพนสูง

540 นางสาวดลกมล หัสดม 560 นายไตรรงค์ ชุมศรี

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 14 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

561 นางสาวถาวรีย ์เข็มทอง 581 นางสาวทิพวัลย ์อิ่มรส

562 นายทรงกลด นะที 582 นางสาวทิพสุดา แดนจอหอ

563 นายทรงกลด ศรีวิชัย 583 นางสาวทิวาพร หลักค า

564 นายทรงวุฒิ เพชรเจริญ 584 นายทิศมนต์ พันธุท์อง

565 นางสาวทรรศนันทน์ ตรีอิทธิฤทธิกุล 585 นายธนชัย วุฒิเธียร

566 นางสาวทรัพยติ์ยา กาฬสุวรรณ 586 นายธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์

567 นายทวี พุทธิ 587 นายธนนันท์ มัญชุวาท

568 นายทศพร สัจจาธนากุล 588 นายธนบัตร ก่อแก้ว

569 นางสาวทศพร หวังภกูลาง 589 นายธนบูรณ์ นาคทิม

570 นายทศพล พานนนท์ 590 นางสาวธนพร พงษ์อมรพรหม

571 นายทศพล สินธุประเสริฐ 591 นางสาวธนพร วิมานนินทร์

572 นางสาวทักษพร สมมุง่ 592 นายธนพล จนัทร์แก้วเดช

573 นายทักษิวัช หนูสม 593 นายธนพล วรโชติไพศาล

574 นายทัตพงศ์ ทรัพยเ์จริญ 594 นายธนพล เอกศุภผล

575 นางสาวทัศนีย ์แยม้ประนิตย์ 595 นายธนพัฒน์ เอี่ยมอ่อน

576 นางสาวทัศนีย ์วาทินชัย 596 นางสาวธนภร แสงสว่าง

577 นางสาวทัศนียว์รรณ สมบัติพูนศิริ 597 นางสาวธนภรณ์ โชติกวณิชย์

578 นางสาวทิพยว์ิมล สังข์ทอง 598 นายธนวัฒน์ ภาสดา

579 นางสาวทิพรัตน์ อินทร์พรหม 599 นายธนวัฒน์ ล่ิมสกุล

580 นางสาวทิพวรรณ เกตุทอง 600 นางสาวธนัชพร ศุภกุล

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 15 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

601 นางสาวธนัฏฐา จนัศรีอ่อน 621 นางสาวธัญนันท์ ทองกลาง

602 นายธนาคาร ปทีปกมล 622 นางสาวธัญพร จอ้ยถนอม

603 นายธนาดุล ศรีวริทธิน์ันท์ 623 นางสาวธัญพร แพงยา

604 นายธนาภมูิ อมรการ 624 นางสาวธัญยธรณ์ กุลวรพิสิษฐ์

605 นางสาวธนาวรรณ พ้นชั่ว 625 นางสาวธัญรัศม์ อรุณสวัสด์ิ

606 นางสาวธนินท์ธร ฐิตปิยพัฒน์ 626 นางสาวธัญวรัตม์ กิจนุสนธิ์

607 นางสาวธนิยา พิริยสถิต 627 นางสาวธัญสุดา เชี่ยวยนืยง

608 นางสาวธนุตรา สุทธเศียร 628 นางสาวธัญสุดา อรรถพิจารณ์

609 นายธเนศ ศรีวิรัญ 629 นางสาวธันชนก แก้วด ารงค์

610 นางสาวธมนต์อร เจริญ 630 นางสาวธันยช์นก ฉิมสอน

611 นายธรรม์ สาระพงศ์ 631 นายธันวา ภทัรผดุงภาพ

612 นายธรรมศักด์ิ วงศ์งามใส 632 นางสาวธารารัตน์ อ านักมณี

613 นายธราธร นิมิตหมืน่ไว 633 นางสาวธารีรัตน์ ภูเ่พชร

614 นายธวัชชัย งามจติต์ 634 นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค

615 นายธัญเกียรติ เลิศสินเตชานนท์ 635 นางสาวธิดาทิพย ์ชื่นตา

616 นางสาวธัญญ์นรี ตั งศิริด ารงค์พร 636 นางสาวธิดาทิพย ์แซ่หลี

617 นางสาวธัญญลักษณ์ แจม่จ ารูญ 637 นางสาวธิดารัตน์ แก้วดารา

618 นางสาวธัญญา มอดตะคุ 638 นางสาวธิดาวรรณ ศรีบัวลา

619 นางสาวธัญญาภรณ์ พรตระกูลพิพัฒน์ 639 นายธิติ สมอิ่ม

620 นายธัญเทพ ไกรศรี 640 นางสาวธิติพร ม้อยจงัหาร

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 16 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

641 นางสาวธิพารัตน์ อ านวยพร 661 นางสาวนภสักร นันทะวิเชียร

642 นางสาวธิราภรณ์ คชรินทร์ 662 นางสาวนภาภทัร พุ่มแจง้

643 นางสาวธีรดา หมวดจนัทร์ 663 สิบต ารวจตรีหญิงนรินทร เลิศชนะเกียรติกุล

644 นายธีรเดช รัตนมณี 664 นางสาวนรินพร ยศเปี่ยม

645 นายธีรพล พ่วงอ าพันธ์ 665 นางสาวนริศรา ทิปกะ

646 นายธีรพัฒน์ หอศิวาลัย 666 นางสาวนริศรา ประภาวงษ์

647 นายธีรวุฒิ ช านาญนา 667 นางสาวนริสรา สัสดี

648 นายธีระ อมรฉันทนากร 668 นางสาวนฤมล จนัทร์กระจา่งแจง้

649 นางสาวธีระนุช พร้อมพูน 669 นางสาวนฤมล ชินโคตรพงษ์

650 นายธุรกิจ อินทรบุตร 670 นางสาวนฤมล สุนนท์นาม

651 นางสาวนงลักษณ์ เพ็ชรมาก 671 นายนวคุณ แช่มกัน

652 นางสาวนงลักษณ์ อินศิริ 672 นางสาวนวพร พันธเสน

653 นางสาวนนทพร ไชยเสนา 673 นางสาวนวพรรษ อินอ่อน

654 นางนพนิตย ์วงศ์สุ 674 นายนัจมี ่มะแอ

655 นายนพรัตน์ พ่วงเฟื่อง 675 นายนัฐพล อรุณสวัสด์ิ

656 นางนพวรรณ คล้ายทิพย์ 676 นายนันทคม มะลิซ้อน

657 นางสาวนภนฤตย ์อภวิงศวณิชย์ 677 นางสาวนันท์นภสั วุฒิพงษ์

658 นางสาวนภสร จนัทจติร 678 นางสาวนันท์นภสั สันติสุขวงศ์โชติ

659 นางสาวนภสร ทานต์พิมาน 679 นางสาวนันท์นภสั หัตถ์กมล

660 นายนภสินธุ ์เรือนแก้ว 680 นางสาวนันทพร ภสัสร

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 17 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

681 นายนันทวิทย ์ชูเชิด 701 นางนิภาภทัร พงษ์โสภณ

682 นางสาวนันทิยา เจยีรพันธุ์ 702 นางสาวนิภาวรรณ มุสิกสาร

683 นายนันทิวัฒน์ จติสุภานันท์ 703 นางสาวนิรชา สายสังข์

684 นางนาฏยา ทัศนีย์ 704 นางสาวนิรณรา ศิริลดาฆนากร

685 นางสาวนาฏยา อ่อนแยม้ 705 นางสาวนิศา แต้มส าเภาเลิศ

686 นางสาวนาตยา พนัสสุวรรณคีรี 706 นางสาวนีรนุช มะลิกัน

687 นางสาวนาตยา สุดาทิพย์ 707 นางสาวนุจรี คณฑา

688 นางสาวนารินทร์ ของเดิม 708 นางสาวนุสบา ธรรมส่งรัศมี

689 นางสาวน  าทิพย ์ยนืยง 709 นางสาวเนตรชนก สุริยวโรภาส

690 นางสาวนิชาดา แยม้นาม 710 นายบัณฑิต พันธุมะบ ารุง

691 นางสาวนิตติยา โทพรมมา 711 นางสาวบัณฑิตา พรหมมลมาศ

692 นายนิติชัย เป็งวันปลูก 712 นางสาวบัณฑิตา เสนปัญญา

693 นายนิติพงศ์ ศักดิกุล 713 นายบุญชัย บุญลือวงศ์ไพศาล

694 นายนิธิพัฒน์ ทิปกะ 714 นายบุญตรง กระจา่งน า

695 นางสาวนิธิรินทน์ เศรษฐิยากร 715 นางบุญเรือน วรภทัรพานิชย์

696 นางสาวนิพรรณพร กางชา 716 นางสาวบุญศิริ สุทธิทักษ์

697 นางสาวนิภา โกมนวานิช 717 นางสาวบุณยานุช ธีรรักษ์ตระกูล

698 นางสาวนิภาพร เกิดสุข 718 นางสาวบุษกร บุญโสภาส

699 นางสาวนิภาพร สว่างนิพันธุ์ 719 นางสาวบุษรา แบนเพียร

700 นางสาวนิภาภรณ์ หอมหวล 720 นางสาวเบญจพร เทียบแสน

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 18 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

721 นางสาวเบญจพร วัฒนอัมพร 741 นางสาวประพาพร พืชผักหวาน

722 นางสาวเบญจพร สงไพรสน 742 นางสาวประภสัสร ค าเรียบร้อย

723 นางสาวเบญจวรรณ ธงชัย 743 นางสาวประภสัสร จอนที่สม

724 นางสาวเบญจวรรณ มายา 744 นางสาวประภสัสร รอดรัศมี

725 นางสาวเบญญาดา ธนาอธิพร 745 นายประลองพล ตันติวัฒนพานิช

726 นางเบญญาภา ฉายพิมาย 746 นายประสงค์ บาระกุล

727 นางสาวปฏมิาพร หัตถกอง 747 นางสาวปรัชญ์ลินดา จนิตจรัิฏฐ์

728 นายปฐมพร จอมค าศรี 748 นายปรัชญา หลงฉิม

729 นางสาวปณยา ประกอบชาติ 749 นางสาวปรัศนีย ์รัตนพงศ์มณี

730 นายปณิฐิ พุทธชน 750 นางสาวปราณี สอนชอบ

731 นางสาวปทุมนนท์ เลิศวิสาลสิน 751 นางสาวปราณี หมืน่มะเริง

732 นางสาวปนัทตา ดอนกลาง 752 นางสาวปรายญมา เกตุพร

733 นางสาวปพิชญา มูกขุนทด 753 นางสาวปราวีณา สายสุวรรณ

734 นางสาวประกายเทียน สันนิถา 754 นางปราศัย หมอนสวัสด์ิ

735 นางสาวประกายมาศ แสงทุย 755 นายปริญญ์ พรหมเพศ

736 นางสาวประดับพร กาฬจนัโท 756 นายปริญญา คมปรียารัตน์

737 นางสาวประถมาภรณ์ เวียงนาค 757 นางสาวปริยา โพธิลั์งกา

738 นายประทีป แสงแพร 758 นางสาวปริยากร อัศฤกษ์

739 นายประธาน ใจชาญสุขกิจ 759 นางสาวปรียมาศ ภยูอดตา

740 นายประพันธ์ ปะกิน าหัง 760 นางสาวปรียาพร บุ้งทอง

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 19 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

761 นางสาวปวีนันท์ บ ารุงศรี 781 นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ

762 นางสาวปสุตา สังขพันธ์ 782 นางสาวปาริษา หะริตา

763 นางสาวปะราลี มากเอี่ยม 783 นางปิ่นแก้ว ภริูณัฐภมูิ

764 นางสาวปัญจนา แก้วนาค 784 นางสาวปิยนาถ ตองอ่อน

765 นางปัญญดา พงษ์พิเชฐ 785 นายปิยพัทธ์ ประสาทเสรี

766 นายปัญณ์พัทธ์ สวัสด์ินะที 786 นางสาวปิยมาศ ขุนวิช่วย

767 นางสาวปัญณวีย ์ภทัรพงศ์โอฬาร 787 นางสาวปิยรัตนวดี เปทา

768 นายปัณณทัต สังข์นุช 788 นางสาวปิยวรรณ เนียระสะ

769 นายปัณณวิชญ์ นากแก้วเทศ 789 นางสาวปิยะดา ผาสุข

770 นางปัณณวิชญ์ วงษ์ขันเมือง 790 นางปิยะธิดา เกตุแก้ว

771 นางสาวปัทมา กาละพันธ์ 791 นางสาวปิยะนุช โพธิสาวัง

772 นางสาวปัทมา ปานนิล 792 นายปิยะพงษ์ ศรีสงคราม

773 นางสาวปัทมา ลิมวสุทธิกูล 793 นายปิยะพันธุ ์ป้องภยั

774 นางสาวปาณิสรา คงหมืน่รักษ์ 794 นางสาวปิยะรัตน์ ทิมช่อ

775 นางสาวปานตา บัวบาง 795 นางสาวปิยะวรรณ แซ่อึ ง

776 นางปานทอง สุพร 796 นางสาวปุญญิศา สามารถ

777 นางสาวปานทิพย ์ธรรมใจเงิน 797 นางสาวผกามาศ อินทสิทธิ์

778 นางสาวปานวาด ธีระพันธ์ศิลปิน 798 นางสาวผกาวรรณ์ อารีการ

779 นางสาวปานวาด วงค์สาตร์ 799 นายผดุงศักด์ิ ทองเสริม

780 นางสาวปาริฉัตร จิ วพานิช 800 นางสาวผุสดี แปวจนัทึก

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 20 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

801 นายเผด็จเกียรติ นิลบล 821 นางสาวพรลภสั ไหมมาลา

802 นางสาวฝ้าย เผ่ามณี 822 นางสาวพรวิมล ภวัณติ

803 นายพงศกร ศรีระษา 823 นางสาวพริสา วัดน้อย

804 นายพงศกร สุวรรณสนธิ์ 824 นายพลวัต จนัทร์ขยนั

805 นายพงศ์ภวัน จริกิจถิรพัฒน์ 825 นายพลสิทธิ ์รัตนกุล

806 นายพงศ์ศักด์ิ ศิลา 826 นางสาวพลอยปภสั ไมตรีจติต์

807 นายพงษ์พันธุ ์พยอมหอม 827 นางสาวพลอยลดา บัวภมูิ

808 นายพชร ทองใหม่ 828 นายพศวัต เรือนสุข

809 นายพชระ นนทลีนนท์ 829 นางสาวพัชมณฑ์ ข าเพ็ง

810 นางสาวพรกนก ชูเศษ 830 นางสาวพัชรณิช เจริญวัฒนาชัยกุล

811 นางสาวพรธิรัตน์ วิริยะอุดมสิน 831 นางสาวพัชรทิรา ทองโชติ

812 นางสาวพรพรรณ ปัญญาเลิศ 832 นางพัชรพรรณ อังศธรรมรัตน์

813 นางสาวพรพรรณ ศรีพงษ์ 833 นางสาวพัชรวลัย ชัยวรรณเสถียร

814 นางสาวพรพิลา ใยโพธิท์อง 834 นางพัชรา สุสิงสา

815 นางสาวพรรณทิพา ยวงใย 835 นางสาวพัชราพร ทองค า

816 นางสาวพรรณาพิมพ์ มหากิจ 836 นางสาวพัชรินทร์ ค านวล

817 นางสาวพรรณาภรณ์ รุจน์ธนาพจน์ 837 นางสาวพัชรี ดีเลิศ

818 นางสาวพรระวี บัวศรี 838 นางสาวพัฐศนันต์ จนัทะพันธุ์

819 นางสาวพรลดา ปรีชญางกูร 839 นางสาวพัฒฐิมา พัตนพิบูล

820 นางพรลภสั สีส่วน 840 นายพัทธ์ดนัย หลงปาน

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 21 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

841 นางสาวพัทธนันท์ วงศ์อินทร์ 861 นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์แก้ว

842 นายพัสกร คล้ายแก้ว 862 นางสาวพิมพ์ชนะ กฤตโยภาส

843 นางสาวพิชชากร อุดมสาลี 863 นางสาวพิมพ์พร เลิศอ าไพ

844 นางสาวพิชชาพร ลิ มรสเจริญวงศ์ 864 นางสาวพิมพ์พันธุ ์แสงศรี

845 นางสาวพิชชารีย ์เครือฟัก 865 นางสาวพิมพ์ร าไพ บุญชะนะ

846 นางสาวพิชญ์สินี ด้วงประภศัร์ 866 นางสาวพิมพ์วลัญช์ นิค า

847 นางสาวพิชญ์สุภา กุลวัฒนาพันธ์ 867 นางพิมลชญาณ์ สุวรรณจนัทร์

848 นางสาวพิชญาณี บัณฑุกุล 868 นายพิรพัฒน์ เทวกุล

849 นางสาวพิชญาภคั โสภณโภไคย 869 นายพิศิษฐ์ศักด์ิ วิเศษศุกล

850 นายพิชญุตม์ สุทธิรอด 870 นายพิษณุ ถาวรวสุ

851 นางสาวพิชาพัชร์ ล่ิวรุ่งโรจน์ 871 นายพิษณุ สุขประกอบ

852 นางสาวพิชามญชุ์ แช่มช้อย 872 นายพีรเดช ยอดยิ่ง

853 นายพิตรพิบูล พิศาลนพวงศ์ 873 นายพีรพงศ์ อรุณสวัสด์ิ

854 นายพิทยา มูฮ าหมัด 874 นางสาวพีรยา ยิ มสอาด

855 นางสาวพิทยารัตน์ ขาวดี 875 นายพีรวัส อรุณวัฒนางค์กูล

856 นายพิทักษ์ พ่วงพงษ์ 876 นายพีระพล เอี่ยมน้อย

857 นายพิทักษ์ ราชไชยา 877 นายพุฒิพงษ์ จ าปาโพธิ์

858 นายพิธานสิทธิ ์เฉลิมช่วง 878 นายพุทธรักษ์ พิมพ์เสนา

859 นายพิพัฒน์ บุตรโชติ 879 นางสาวพุทธิดา ช่วยเกิด

860 นายพิพัฒน์ พิทักษ์บุษราคัม 880 นางสาวเพชรี เคณาภมูิ

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 22 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

881 นางสาวเพ็ญนภา บุญหล้า 901 นางสาวภทัรดา ทองทิพย์

882 นางสาวเพ็ญนภา สะตะ 902 นางสาวภทัรพรรณ ชื่นจิ๋ว

883 นางสาวเพ็ญพร วิจติรเลขการ 903 นางสาวภทัร์พิชชา ชมภนูุช

884 นางสาวเพ็ญพักตร์ มโนธรรม 904 นางสาวภทัรวี นิลพลับ

885 นางสาวเพียงตะวัน น  าฉ่ า 905 นางสาวภทัรศยา เข็มนาค

886 นางสาวเพียงพิชญ์ ดวงแก้ว 906 นางสาวภทัรศยา สุวรรณชาติ

887 นางสาวเพียรพีรดา  แก้วใส 907 นางสาวภทัรษญา ไทยกิ่ง

888 นางสาวแพรประภสั ปัญญา 908 นางสาวภทัรานิษฐ์ สวัสด์ินาวิน

889 นางสาวแพรพลอย สุขสว่าง 909 นางสาวภทัราพร บุญมัน่

890 นางสาวแพรวนภา เตชะธนะชัย 910 นางสาวภทัราพร ยทุธการ

891 นางสาวแพรวไพริน พาทีทิน 911 นางสาวภทัราพร หิติ

892 นายไพศาล ร่มร่ืนวาณิชกิจ 912 นางสาวภทัริน ไชยานุพงศ์

893 นายไพศาล อยู่ยงค์ 913 นางสาวภทัริน เหล่าสิม

894 นางสาวภรชนิการ์ ศรีพุก 914 นางสาวภทัรีดา เพชรชนะ

895 นางสาวภรณ์ทิพย ์ขันจนัทร์แสง 915 นายภาคภมูิ ต่อสกุล

896 นางสาวภรณ์ศิรินทร์ ทันสมัย 916 นายภาคิน ทองอรุณ

897 นายภคัวัส ศักด์ิแก้ว 917 นายภาคิน ธนะชัย

898 นางสาวภณัฑิลา ฉ่ าศิริ 918 นายภาณุภคั โสภณวัฒนาชัย

899 นางสาวภทัธิยา คงตัน 919 นางสาวภาณุมาศ หาญประยงค์

900 นางสาวภทัร์ณรัฐ ธีรเรืองสุวรรณ 920 นายภาณุวัฒน์ รัตนพนัง

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 23 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

921 นายภาณุวัฒน์ หลักแหลม 941 นางสาวมณีกาญจน์ ชินะกุล

922 นางสาวภารดี วิภพธนารัญ 942 นางสาวมณีรัตน์ พรเจริญศิริ

923 นางสาวภารุณี สุวรรณรัตน์ 943 นางสาวมณีวัลย ์ทองบ้านเกาะ

924 นางสาวภาวิณี กุลประดิษฐ์ 944 นางสาวมนนิภา นามอาษา

925 นางสาวภาวิณี สุขมัน่ 945 นางสาวมนพร กิตติพงษ์

926 นางสาวภาวินี ค าสีแก้ว 946 นางสาวมนัสชนก ทองรอด

927 นายภาสกร เก่งสามสมุทร 947 นางสาวมนิดา ศรีชาลี

928 นางสาวภญิญาพัชญ์ มุง่วัฒนกุล 948 นางสาวมนินธ์ปภา อวิคุณประเสริฐ

929 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภริมณ์พร หลวงไผ่ชัยกุล 949 นายมหาพร ใหม่เจริญนุกูล

930 นายภมีพล สวัสด์ิแก้ว 950 นางสาวมัณฑณา บุญมณี

931 นายภมีพัฒน์ พรหมจรรย์ 951 นางสาวมัณฑนา จนัทร์ศรีเจริญ

932 ว่าที่ร้อยตรีภชุงค์ สุภาสาคร 952 นางสาวมัทนา จั่นแก้ว

933 นายภพูิพัฒน์ สังข์สุวรรณ 953 นางสาวมานิตา ค าแป้น

934 นางสาวภษูณิศา บูรณสรรค์ 954 นางสาวมายาวี วัฒนสิทธิ์

935 นางสาวภษูณิศา ไพรีขยาด 955 นางสาวมาริษา ไพบูลยพ์านิช

936 นายภษูิต ลอยสา 956 นางสาวมาลาตรี ทองอ้วน

937 นายมงคลกรณ์ ศักดา 957 นางสาวมาลินีย ์คนขยนั

938 นางสาวมณฑา สิทธิลักษณ์ 958 นางสาวมาศสุภา บุตรทา

939 นางสาวมณฑิตา ศรีสง่า 959 นางสาวมาสม บ  าสันเทียะ

940 นางสาวมณิสร ตุ้มจอ้ย 960 นางสาวมิชุตา อุทาสิน

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 24 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

961 นางสาวมินตรา สวนเกตุ 981 นางรมิดา จรรยาวรโสภณ

962 นางสาวเมทินี ชูเรือง 982 นางสาวรวินท์ ร่มฟ้าไทย

963 นางสาวเมธาพร แก้วกังวาล 983 นางสาวรวีกานต์ ทนงค์รบ

964 นายเมธาวิน เขียวแก้ว 984 นางสาวรวีพร ศรียาสวิน

965 นายเมธาวิน อินทสิทธิ์ 985 นางสาวรวีรมย ์พาณิชโชคชัย

966 นางสาวเมธาวี การินทร์ 986 นางสาวรสรินทร์ ละผิว

967 นางสาวเมธิณี แถมใหม่ 987 นางสาวระพี ปานสรวย

968 นางสาวเมธินี ลาภะสิทธินุกุล 988 นางสาวรักชนก หร่ายเจริญ

969 นางสาวเมยว์ดี พึ่งเกษม 989 ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ วีระวานิชกุล

970 นางสาวยลดา โสมสูงเนิน 990 นางสาวรังสิมา แก่นแก้ว

971 นายยศธร อดิสรศุภวัฒน์ 991 ร้อยตรีหญิงรัชชนก ศรีสุวรรณ

972 นายยศวัฒน์ อิสริยาศิริสุข 992 นางสาวรัชฎาวรรณ ซ่ีซ้าย

973 นางสาวยวุดี ทองอ่อน 993 นางสาวรัชดากร เชียดรัมย์

974 นางสาวยวุรีย ์ไชยลังกา 994 นางสาวรัชนก ยศข า

975 นางสาวเยาวภา ถาวร 995 นางสาวรัชนี โต๊ะชาลี

976 นางสาวเยาวมาลย ์ประสานสรรพกิจ 996 นางสาวรัชนี ศรีสุพรรณ

977 นางสาวโยษิตา วิชัยขัทคะ 997 นางรัชนีภรณ์ ณ นคร

978 นางสาวรจนา สายอุตต๊ะ 998 นางสาวรัชยาภรณ์ ตาฟู

979 นางสาวรติกานต์ ชาวพงศ์ 999 นายรัฐธนนท์ ธัญชัยวรวัฒน์

980 นางสาวรพีภรณ์ รักประทุม 1000 นางสาวรัตติกาญจน์ พันจนัทึก

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 25 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1001 นางสาวรัตติภรณ์ บุญธรรม 1021 นางสาวฤทัยรัตน์ พลยาง

1002 นางสาวรัตน์สุดา ส าราญทรัพย์ 1022 นางสาวลฎาภา ประภากรวณิชย์

1003 นางสาวรัตนา เกิดอ้าย 1023 นางสาวลดานันท์ มัน่คง

1004 นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยเพชร 1024 นายลภน ปิรยะวราภรณ์

1005 นางสาวรัศมี รักบัญชา 1025 นางสาวลภยั อุปถัมภ์

1006 นางสาวราชาวดี ศิริอุปถัมภ์ 1026 นางสาวลมัยพร ดงเสือ

1007 นายราเชนท์ กูลกฤติยาวดี 1027 นางสาวลลินทิพย ์หาค า

1008 นางสาวริญญาภทัร์ จนัทร 1028 นางสาวลักขณา ม่วงหมัน่กิจ

1009 นางสาวรินทร์ลภสั ธรรมเมธีวงศ์ 1029 นางสาวลักษณี วิริยะวงศ์โรจน์

1010 นางรินนากร ลาดทะนุ 1030 นางสาวลักษิกา สร้อยสลับ

1011 นางสาวรุ่งกานต์ เรืองยศ 1031 นางสาวลัดดาวรรณ ยาจาติ

1012 นางสาวรุ่งฉัตร ไพรเขียว 1032 นางสาวลัดดาวัลย ์แก้วศรีใส

1013 นางสาวรุ่งทิพย ์ธรรมเสนา 1033 นางสาวลัดดาวัลย ์สุขงาม

1014 นายรุจ ิปัญญาสาร 1034 นางสาวล าพู ศรีโสภา

1015 นางสาวเรณู วงศ์ค า 1035 นางสาวลินดา น้อยชนะ

1016 นางสาวเรวดี เจยีรน าโชค 1036 นายลีลวัฒน์ อูมา

1017 นางสาวเรืองพร สุขสมบูรณ์ 1037 นางสาวลูกน  า เดชค า

1018 นางสาวเรืองอุไร จนิพละ 1038 นางสาววงศ์มะณี ค านนท์

1019 นายฤทธิรุทร จนัทร์ด า 1039 นายวชิรวินทร์ ศิโรรัตน์ฐากร

1020 นางสาวฤทัยรัตน์ จนีประดิษฐ 1040 นางวนิดา รักษ์ถาวรนันท์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 26 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1041 นางสาววนิดา เหลืองประเสริฐ 1061 นางสาววรัญญา สมฤทธิ์

1042 นางสาววนิตา เก่งสูงเนิน 1062 นายวรัญญู สังวระ

1043 นางสาววรดา อินทรักษ์ 1063 นายวราชัย พิทักษ์ธรรมคุณ

1044 นายวรเดช ยศวัฒนะกุล 1064 นางสาววราทิพย ์พิชัยสวัสด์ิ

1045 นายวรทัศน์ ตรีสัจญาณ 1065 นางสาววราภรณ์ ไขกล

1046 นางสาววรนันท์ จนัทร์ดนู 1066 นางสาววราภรณ์ โชติสาร

1047 นางสาววรนารี แสวงทรัพย์ 1067 นางสาววราภรณ์ วงศ์ลังการ์

1048 นางสาววรพรรณ ดวงจติเลิศขจร 1068 นางสาววรารัตน์ พัฒนมงคล

1049 นางสาววรรณนภา ติระกุล 1069 นางสาววรารัตน์ พูนดี

1050 นางสาววรรณภา ส่งสมบูรณ์ 1070 นายวริทธิ ์ช่อจนัทร์

1051 นางสาววรรณสุดา สักมาศ 1071 นายวริทธิ ธรรมจะดี

1052 นางสาววรรณิศา สงทอง 1072 นายวรุฒ บุญจนัทร์

1053 นางสาววรรษมน ทองทราย 1073 นางสาววรุณ อินทรพันธ์

1054 นายวรวีร์ บุญคง 1074 นางสาววลัยวรรณ แก้วเนย

1055 นายวรวุฒิ ปัญจศรีประการ 1075 นางสาววลินญา วงษ์อ่อง

1056 นายวรวุฒิ ปิยวินิจฉัยกุล 1076 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวลีพร โพธิรุธ

1057 นายวรวุฒิ เพชราเวช 1077 นายวสวัส พรสวัสด์ิ

1058 นายวรสันต์ จนัทร์เสถียร 1078 นายวสันต์ พรหมคุณ

1059 นางสาววรัชยา ภาคแก้ว 1079 นายวสุ เสมาเพชร

1060 นางสาววรัญญา ศิริโรจน์ 1080 นายวสุพล งามพาณิชย์

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 27 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1081 นายวัชรพงษ์ กสิกร 1101 นายวินัย ธีรเสาวภาคย์

1082 นายวัชรพงษ์ ค ามา 1102 นายวินัย สุทธิคุณ

1083 นายวัชระ ส่งสีอ่อน 1103 นายวิบุญ สุภาพเจริญกุล

1084 นางสาววัชโรบล ม่วงงาม 1104 นางสาววิภาดา หงษ์วิไล

1085 นางสาววัฒนา เกษมรัติ 1105 นางสาววิภาดา หนูพรหม

1086 นางสาววัธธณี การสมดี 1106 นางวิภาพร มัง่ค่ัง

1087 นายวันเฉลิม บุญรักษ์ 1107 นางวิภาวรรณ เสวะมาตย์

1088 นายวันชาติ ลุนสาร 1108 นางสาววิมลรัตน์ สุนทราวิรัตน์

1089 นางสาววันทนีย ์พรมขัดดุก 1109 นางสาววิมลสิริ ธนะจนัทร์

1090 นางสาววันวิสาข์ สว่างงาม 1110 นางสาววิมาดา ยะรังวงษ์

1091 นายวัษชระ บุญส่ง 1111 นางสาววิรินญา ยั่งยนื

1092 นางสาววารินทร์ อินทสิทธิ์ 1112 นางสาววิรินิส คิ วไธสง

1093 นางสาววาสนา แก้วสระแสน 1113 นางสาววิริยาภรณ์ หล้าสมบูรณ์

1094 นางสาววิชญา หีบทอง 1114 นางสาววิลาวรรณ บุญเจอื

1095 นางสาววิชญาพร ลีลาพตะ 1115 นางสาววิไลพร ปานทอง

1096 นายวิชัย ค าเขื่อน 1116 นางวิไลพร ภริะบรรณ

1097 ว่าที่ร้อยตรีวิชัย ค าใส 1117 นางสาววิไลวรรณ ขึมจนัทร์

1098 นายวิชา แก้วค ามา 1118 นางสาววิไลวรรณ ทองบุญมา

1099 นายวิเชียร พัฒน์วัชระโภคิน 1119 นางสาววิไลวรรณ พันธุศิ์ริ

1100 นายวิทยา สุขร่ืน 1120 นายวิศรุต ก าลังเก่ง

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 28 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1121 นายวิศรุต นันทศักด์ิไพศาล 1141 นางสาวศศิธร เตียวเจริญ

1122 นายวิษณุ วิรังคะ 1142 นางสาวศศิมา เมืองแก้ว

1123 นายวิสุทธิ ์รัชนสกุลวงศ์ 1143 นางสาวศศิวิมล พานสัมฤทธิ์

1124 นายวีรชัย ชุมแสงโชติสกุล 1144 นางสาวศศิโสม สิงห์คนอง

1125 นายวีรชัย วรปรัชญา 1145 นายศักราช ทองนอก

1126 นายวีรชาติ บุญสวัสด์ิ 1146 นางสาวศันสนีญา ศอศันสนีย

1127 นางสาววีรวรรณ ดัดคุ้ม 1147 นางสาวศิณาภรณ์ อ่อนจา

1128 นายวีรวิทย ์พันธุรัตน์ 1148 นางสาวศิโณรัฐ ภสัระ

1129 นางสาววีระญา กะลึงค์พล 1149 นางสาวศิรดา เหลืองอรุณ

1130 นางสาววีระวรรณ ทองคง 1150 นางสาวศิราภร อุ่มเจริญ

1131 นายวุฒิชัย ดาษถนิม 1151 นางสาวศิรินทรา ตาบุตรวงศ์

1132 นายไววิทย ์แซ่อั ง 1152 นางสาวศิรินทิพย ์น  าพระทัย

1133 นางสาวศรัญรัตน์ เปล่ียนเป้า 1153 นางสาวศิรินันท์ บุตรพรม

1134 นางสาวศรัณยภ์คัร์ โพธิก์ล่ิน 1154 นายศิริพงษ์ ใจค า

1135 นายศรัณย ูชินสนธิกุล 1155 นายศิริพงษ์ ปราบปัญจะ

1136 นางสาวศรีวลี จลุเกษร 1156 นางสาวศิริพร ภหูนองโอง

1137 นายศรีสุพรรณ หอมสุวรรณ 1157 นางสาวศิริพร เสถียรเมธากุล

1138 นางสาวศศิกานต์ โอบอ้อม 1158 นางศิริภรณ์ หอมเหมือน

1139 นางสาวศศิชานันท์ ปานแก้ว 1159 นางสาวศิริรัตน์ อุทุมทอง

1140 นางสาวศศิธร เกษมทวีทรัพย์ 1160 นางสาวศิริลักษณ์ พละศักด์ิ

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 29 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1161 นางสาวศิลาวัลย ์ปันยะ 1181 นางสาวสธนา ส านักวังชัย

1162 นางสาวศิวพร กระต่าย 1182 นายสมบัติ รัตนบุรี

1163 นายศิวา บุญเทพ 1183 นางสมปรารถนา จริคุปต์

1164 นายศุภกฤษฎิ ์พงษ์สวัสด์ิ 1184 นางสาวสมพร สินเจริญ

1165 นายศุภชัย จนัทร์ใส 1185 นางสาวสมรัก รัตนาวิเชียร

1166 นายศุภชัย จนัที 1186 นางสาวสมฤทัย เกตุเกษม

1167 นายศุภชัย อรุณวณิชย 1187 นางสาวสมหมาย จติรบรรจง

1168 นายศุภณัฐ คุ้มปริยติั 1188 นายสรรพวัฒน์ บุญวรเศรษฐ์

1169 นายศุภณัฐ บัวผัน 1189 นางสาวสรวงสุดา วงภริมย์

1170 นางสาวศุภรดา ดลรัตน์ 1190 นางสาวสรวรรณ แผนสมบูรณ์

1171 นายศุภรัตน์ สร้อยแสง 1191 นายสรสิช มงคลชัย

1172 นางสาวศุภรัสมิ ์พิรักษ์เรืองกุล 1192 นางสาวสรัลพร พจน์จ าเนียร

1173 นางสาวศุภลักษณ์ ทองศรี 1193 นางสาวสราลี สายวร

1174 นางสาวศุภวรรณ ด าข า 1194 นางสาวสริตา กาญจนพันธุ์

1175 นายศุภเวศร์ เอี่ยมละออ 1195 นางสาวสรินทร ร่มวาปี

1176 นางสาวศุภสุตา น้อยโป๊ะ 1196 นางสาวสโรชา แก้วเนตร

1177 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภสิรา ศรีเมือง 1197 นางสาวสวรรยา สุรพุทธ

1178 นางสาวศุรดา พัฒน์ณชนก 1198 ว่าที่ร้อยต ารวจโทสักรพงศ์ หว่องวัชระมาริน

1179 นางสาวสกุลรัตน์ ตีระบูรณะพงษ์ 1199 นางสาวสัตตบงกช เจนอักษร

1180 นายสถาพร รอดเฉลิม 1200 นายสันติ ปัจฉิมสวัสด์ิ

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 30 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1201 นางสาวสายชล ศาสตร์สง่า 1221 นางสาวสิริวรรณ ผดุงทรง

1202 นางสาวสายทิพย ์เชี่ยวพานิชย์ 1222 นางสาวสิรีธร จนัทกุล

1203 นางสาวสายธาร สุวรรณาภา 1223 นางสาวสิลาวลี แสวงผล

1204 นางสาวสายบัว พิชัยช่วง 1224 นางสาวสุกัญญา กล่ันมณี

1205 นางสาวสาวดี เทียนเงิน 1225 นางสาวสุกัญญา ค าสุพรม

1206 นางสาวสาวิตรี คงด้วง 1226 นางสุกัญญา งาต้น

1207 นางสาวสาวิตรี ค าประไพ 1227 นางสาวสุกัญญา โพธิข์าว

1208 นางสาวสาวิตรี สุคนธ์ 1228 นางสาวสุกัญญา มีสุข

1209 นางสาวสาวิตรี อัครกิจประชากุล 1229 นางสาวสุกัญญา สังข์กล่ิน

1210 นางสาวส ารวย เหมือนมี 1230 นางสาวสุกานดา รักษ์ถาวรนันท์

1211 นายสิทธิกร แสงจติร 1231 นางสาวสุกานดา สิทธิชัย

1212 นายสิปปกร สุวรรณผดุง 1232 นางสุขกัญญา ศรีเพ็ญ

1213 นายสิรวิชญ์ สาระจนัทร์ 1233 นางสาวสุจารี โสรดสรง

1214 นางสาวสิริกานดา คุณมัง่ 1234 นางสาวสุจติรา จนัทร์ค า

1215 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินาถ สะเทือนรัมย์ 1235 นางสาวสุจริา มนฑา

1216 นางสิริพร ไชยวรรณ์ 1236 นางสาวสุชญา อมรกล

1217 นางสาวสิริพัชร เจริญทรัพย์ 1237 นางสาวสุชาดา เกิดอยู่

1218 นางสาวสิริมันทนา ระจติร 1238 นางสาวสุชาดา นกหงษ์

1219 นางสาวสิริยพุา ชัยชิตาทร 1239 นายสุชาติ จรประดิษฐ์

1220 นางสาวสิริลักษณ์ เจริญกุลพานิช 1240 นางสาวสุชานันท์ กฤษณ์โสภี

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 31 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

31-37 



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1241 นางสาวสุชาวดี ชูเชิด 1261 นางสาวสุนันท์ ชัยดุษฎบีัณฑิต

1242 นางสาวสุชาวดี เอี ยงชะอุ่ม 1262 นางสุนันทา คันทะสิทธิ์

1243 นางสุชิราภรณ์ นุ้ยคง 1263 นางสาวสุนันทา สายปั้นเหน่ง

1244 นางสาวสุฑิตา ปิ่นแก้ว 1264 นางสาวสุนารี โตมอญ

1245 นางสาวสุณัฐฐิณี มีสาตรพงษ์ 1265 นางสุนิสา เหลืองปัญญากุล

1246 ว่าที่พันต ารวจตรีหญิงสุณิสา นาคฉาย 1266 นางสุปราณี ก าแหงหาญ

1247 นางสาวสุดาทิพย ์เก็งลิ ม 1267 นางสาวสุปราณี พัฒน์แก้ว

1248 นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุวรรณ 1268 นางสาวสุปราณี สารสิทธิ์

1249 นางสาวสุดารัตน์ บุษบงค์ 1269 นางสาวสุปราณี หมอนสุวรรณ

1250 นางสาวสุดารัตน์ สิงหะมีชัย 1270 นางสาวสุปรียา ท่านกเอี ยง

1251 นายสุติชัย ศรีประมงค์ 1271 นายสุพจน์ ป้านภมูิ

1252 นางสาวสุทธิณี จนัทอง 1272 นายสุพจน์ รัตนาพันธุ์

1253 นางสาวสุทธิณี ศรีสุขใส 1273 นางสาวสุพรรณวิภา ไชยบัวลา

1254 นายสุทธิพงศ์ มุสิกรัตน์ 1274 นางสาวสุพรรษา สุนทรโรปกรณ์

1255 นายสุทธิพงษ์ บุญพิค า 1275 นางสาวสุพัฌชา คมกล้า

1256 นางสาวสุธาทิพย ์ก๋งอ่อน 1276 นางสาวสุพัฒตรา พลีดี

1257 นางสุธิณี ทีลา 1277 นางสาวสุพัตรา สมวงศ์

1258 นางสุธิดา นับถือตรง 1278 นางสุพัตรา เหมือนมี

1259 นางสาวสุธิรา จ าปาโพธิ์ 1279 นางสาวสุพา ยะราช

1260 นางสาวสุนทรียา ทรงสุภา 1280 นางสุพาภรณ์ อักษรดี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 32 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1281 นางสาวสุพิชฌาย ์สุวรรณวงศ์กุล 1301 นางสาวสุมาลี ฤทธิไ์ธสง

1282 นางสาวสุพิชญา ศาสตร์บัณฑิต 1302 นางสาวสุมาลี หอมสุด

1283 นางสาวสุภชานันทน์ ปรียวุฒิเวช 1303 นายสุเมธ อินทรหะ

1284 นางสาวสุภนิช น้อยสุวรรณ 1304 นายสุรชัย น้อยวังคลัง

1285 นางสาวสุภรดา สุริยะพรหม 1305 นายสุรเชษฐ์ สมบัติเจริญ

1286 นางสาวสุภลักษณ์ ฉายแสง 1306 นายสุรพงษ์ เปี่ยมสุวรรณศิริ

1287 นางสาวสุภาพร แก้วดวง 1307 นายสุรพันธ์ ประเสริฐสม

1288 นางสาวสุภาพร ทิพยม์ณฑา 1308 นายสุรศักด์ิ ตันเจริญ

1289 นางสาวสุภาพร โทบุตร 1309 นางสาวสุรัสวดี สุทธิพงศ์

1290 นางสาวสุภาพร สีปุนน า 1310 นางสุรางค์ เลิศวิวัฒน์เกษม

1291 นางสาวสุภาพร อารมยดี์ 1311 นางสาวสุริชา สาพรเจริญ

1292 นางสาวสุภาภรณ์ การุน 1312 นายสุริยนัต์ อ่อนพิมพ์

1293 นางสาวสุภาภรณ์ ตะวันใกล้รุ่ง 1313 นางสาวสุรียฉ์าย อภยัพักต์

1294 นางสาวสุภารัตน์ ภูถ่าวร 1314 นางสาวสุรียพ์ร ค าเสน

1295 นางสาวสุภารัตน์ วันเพ็ญ 1315 นางสาวสุรียโ์พธ พฤทธิพ์หล

1296 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุภาวดี สมศรี 1316 นางสาวสุรีรัตน์ อาษาวุธ

1297 นางสาวสุภาวดี เหลืองสอาด 1317 นางสาวสุวนันท์ แป้นขาว

1298 นางสาวสุภาวดี อรัณยกานนท์ 1318 นางสาวสุวรรณีย ์ จงถนอมเกียรติ

1299 นางสาวสุมลรัตน์ โนนติวาล 1319 นางสาวสุวรินทร์ แก้วสุริยนัต์

1300 นางสาวสุมารินทร์ จนัทะค าภา 1320 นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 33 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1321 นางสาวสุหัทยา จนิดาศักด์ิ 1341 นายอธิษฐ์ ปัณณวัฒนานันท์

1322 นายเสนีย ์ดวงจนิา 1342 นางสาวอนงค์ วังใหม่

1323 นางสาวเสาวนีย ์คงมา 1343 นางสาวอนงค์นาฎ จติแสนสวย

1324 นางสาวเสาวนีย ์ม่วงอ่อน 1344 นางสาวอนงค์ภทัร เวียงจนัทร์

1325 นางสาวเสาวนีย ์หอมสุวรรณ์ 1345 นายอนวัช ไชยสง

1326 นางสาวเสาวนีย ์อินต๊ะวัน 1346 นางสาวอนัญญา ภสัสรภาคย์

1327 นางสาวเสาวภารัชต์ ศิริชุม 1347 นางสาวอนัญญาพัทธ์ ศรีชัยนิธิวุฒิ

1328 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ กั งยอด 1348 นายอนุกูล เคราะห์ดี

1329 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจบาน 1349 นายอนุกูล นิลวดี

1330 นางสาวเสาวลักษณ์ ทัสอุบล 1350 นายอนุพงศ์ ผาพันธุ์

1331 นางสาวแสงเดือน รัตนพลแสน 1351 นายอนุรักษ์ ฉายล่ิม

1332 นางสาวโสภติ สละปัญญา 1352 นายอเนชา เอี่ยมคุ้ม

1333 นางสาวโสรัฐจกิา กาญจนนท์ 1353 นางสาวอพรรณตรี ชาติอนันต์

1334 นางสาวหทัยชนก นันตะสุคนธ์ 1354 นายอภโิชติ เยน็ธนากุล

1335 นางสาวหนึ่งฤทัย อามาตย์ 1355 นางสาวอภญิญา เนียมอยู่

1336 นางสาวเหมือนฝัน โกมาลย์ 1356 นางสาวอภญิญา เล่ือนเกื อ

1337 นางสาวอโณชา รองพล 1357 นางสาวอภญิญา สองโท

1338 นางอทิตา เหรียญทอง 1358 นายอภนิัทธ์ ไชยมงคล

1339 นายอทิรัฐ แซ่ตั ง 1359 นายอภมิุข อินทรวงศ์

1340 นายอธิพัชร์ ศิริพงษ์หิรัญ 1360 นางสาวอภริมยฤ์ดี โล่ห์อ านวยกุล

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 34 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1361 นางสาวอภวิรรณ เจนการค้า 1381 นางสาวอรวรรณ วิชิตศรีวรา

1362 นายอภสิิทธิ ์เซียวสธนกุล 1382 นางสาวอรสิมา มีน้อย

1363 นายอภสิิทธิ ์เวียงสิมา 1383 นางสาวอรอุมา เดชอรัญ

1364 นายอมรเทพ นามประกาย 1384 นางสาวอรัญญา ปุณลวงค์

1365 นางสาวอมรรัตนา บุญสวน 1385 นางสาวอริญญา หลงมีหนา

1366 นางสาวอมลวรรณ ศรีทอง 1386 นางสาวอริยา จรีะกวีทับใจ

1367 นางสาวอรจริา ร่ืนเจริญ 1387 นางสาวอริสรา ทัศนียป์กรณ์

1368 นางสาวอรจริา ว่องสนั่นศิลป์ 1388 นางสาวอรุณกมล เบ็ญพาด

1369 นางสาวอรณิชา ประสิทธิชัยสิน 1389 นางอรุณรัตน์ ผลจนัทร์

1370 นางอรทัย นนทะโชติ 1390 นางสาวอรุโณทัย กันทาทอง

1371 นางสาวอรทัย ประเสริฐทรง 1391 นางสาวอลิษา ทรัพยสิ์น

1372 นางสาวอรนิสา บุญเนื่อง 1392 นางสาวออกแบบ วัฒนจริสกุล

1373 นางสาวอรพร บางยี่ขัน 1393 นางสาวอักษรา พานทอง

1374 นางสาวอรพินท์ เพิ่มแก้ว 1394 ว่าที่ร้อยตรีอัครพล สุทธิพูล

1375 นางสาวอรรณภา ทองแก้ว 1395 นายอัครวิชช ตามไท

1376 นายอรรถกร โชติพืช 1396 นางสาวอังภศิร แก้วงาม

1377 นายอรรถพล อินทรศักด์ิ 1397 นางสาวอังศนา อู่รัชตมาศ

1378 นายอรรถวุฒิ รองเดช 1398 นางสาวอัจฉรา ปักษาศร

1379 นายอรรถวุฒิ ลักษณาวงษ์ 1399 นางสาวอัจฉรา เมธาวงศ์

1380 นางสาวอรรัตน์ รอดทิม 1400 นางสาวอัจฉรา สวยดี

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 35 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

1401 นางสาวอัจฉรา สุขเปี้ย 1421 นายอุกฤษฏ ์ศิริเจริญวงศ์

1402 นางสาวอัจฉรียา จรัสพูนผล 1422 นางสาวอุตรานุช ช้างเสวก

1403 นางสาวอัญชัญ คงปาน 1423 นางอุทุมพร เกตุแก้ว

1404 นางสาวอัญธิกา ทิสาลี 1424 นางสาวอุทุมพร มะโนค า

1405 นางสาวอัญนรา จงเรียงกลาง 1425 นางสาวอุทุมพร ศรีบุรี

1406 นางสาวอัมพร ศิลาเจริญธนกิจ 1426 นางสาวอุทุมพร สุวรรณมณี

1407 นายอาชา โปลิตานนท์ 1427 นางสาวอุบล อินต๊ะ

1408 นายอาทิตย ์ศรีทรงเมือง 1428 นางสาวอุบลรัตน์ เขมาวุฒานนท์

1409 นายอาทิตย ์หน่อค า 1429 นางอุบลวรรณ แก้วยาว

1410 นายอานันท์ ศรีรัตนะ 1430 นางสาวอุภาวดี วิชัยดิษฐ

1411 นางสาวอาภาพร ทองแก้ว 1431 นางสาวอุมาพร ศรีสุขศิริพันธ์

1412 นางสาวอารยา ณะอิ่น 1432 นางสาวอุมารินทร์ ขจรเพชร

1413 นางสาวอาริยา มิตทิยา 1433 นางอุรัสยา ล้วนศรีมงคล

1414 นางสาวอาริสา วัตละยาน 1434 นางสาวอุไร สายกระสุน

1415 นางสาวอารียา อินทวงค์ 1435 นางสาวอุษารัตน์ เอกเลิศ

1416 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาวีนา กองจ าปา 1436 นายเอกชัย ศรีค ามี

1417 นางสาวอ าพรศรี หล้าหลวง 1437 นายเอกพงษ์ ศรีรัตนพิบูลย์

1418 นางสาวอ าภา ขัติยะ 1438 ร้อยโทเอกพัชร์ ศรีรัตน์ธนารัก

1419 นางสาวอ าภา คมสันต์ 1439 นายเอกลักขณ์ กองจนัทร์

1420 นางสาวอิสรีย ์เฮมยะมัด 1440 นายเอกลักษณ์ อังกลมเกลียว

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 36 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)
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1441 นางสาวเอื อมพร วิทยาโรจน์วงศ์

1442 นางสาวไอยวริณย ์บริสุทธิ์

1443 นางสาวอนงค์รัตน์ อินทร์จนัทร์

บธ.ม. (โครงกำรทวิปริญญำ, Logistics, Innovation, Smart+IT-Smart, MMM, Sat, Sun, ผู้ประกอบกำร,

ปริญญำที ่2, Advanced, เพ่ือควำมเป็นเลิศ, ชลบุร,ี นครสวรรค์, ระยอง, ชมุพร, นนทบุร,ี จันทบุร,ี 

นครศรีฯ, ปรำจีนบุร,ี สุโขทัย, นครรำชสีมำ, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สงขลำ, สุรินทร,์ ตรัง)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 37 (รำยงำนตวั KLB 301)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

ปร.ด.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์ , ศศ.ม.(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย)์, 
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