
ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (เคมปีระยุกต)์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ฟิสิกส์)

1 นายเจนณรงค์  สวยสม 19 นางสาวปวริศา นาคประภัสสร

2 นางสาวปาริชาติ  สืบศักด์ิวงศ์ 20 นายสุปัญญา บุญประสิทธิ์

ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (ชวีวิทยำ) วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (คณิตศำสตร)์

3 นางสาวควรศิริ  ศีลภิญโญ 21 นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเมือง

4 นางสาวนุชจรินทร์  แกล้วกล้า 22 นายวรชัย ฉัตรเมธา

5 นายสิทธิพร  เพ็งสกุล วท.ม.(สำรสนเทศนิตวิิทยำศำสตร)์

ปร.ด. (กำรตรวจสอบและกฎหมำยวิศวกรรม) 23 นางสาวเขมสรณ์ งามมณี

6 นายอภิชาติ  บุญเพ็ง 24 นายเฉลิม ธุษาวัน

ปร.ด. (ทำงสังคมศำสตร)์ สังคมวิทยำ 25 นางสาวฐรัศสิริย์ เพ็ชรพังงา

7 นายพิทักษ์  เผือกมี วศ.ม. (กำรตรวจสอบและกฎหมำยวิศวกรรม)

ปร.ด. (ทำงสังคมศำสตร)์ กำรบริหำรกำรศึกษำ 26 นางสาวกิ่งกานต์ แตงไทย

8 นางจันทร์เพ็ญ  หรดี 27 นางสาวชาลิสา ผลเกิด

9 นายโสภณ  มะโนมะยา 28 นายดวงจันทร์ อุ่นชาติ

ปร.ด. (ทำงสังคมศำสตร)์ วิจัยกำรศึกษำ 29 นางสาวดวงพร ค าทุน่

10 นางสาวยศสินี  วิพัชนานนท์ 30 นายดุริยะศักด์ิ รัตนไตรรักษา

11 นายวีรวัฒน์  จันทรัตนะ 31 นายทิวากร ชมะโม

เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต 32 นางสาวเทียนทอง พลายแก้ว

12 นางสาวจารุณี จันทร์สุก 33 นายธนเดช คชทรัพย์

13 นายธนพล เมตตะธ ารงค์ 34 นายนพดล จันทรกุล

14 นางสาวศิริลักษณ์ สังวราวัตร 35 นายนพปฎล ชาติกระพันธุ์

15 นางสาวสุจินดา ชิตรัตถา 36 นางสาวนราทิพย์ โชคบ ารุง

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เคมปีระยุกต)์ 37 นายนิระพงษ์ สงเคราะห์

16 นางสาวรุ่งนภา น้อยนา 38 ว่าทีร้่อยตรีบัญชา มาเจริญ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ชวีวิทยำ) 39 นายประยุทธ เกตุสมบูรณ์

17 นางสาวกล่ินผกา ภูถาวร 40 นางสาวปิน่อนงค์ เวทโอสถ

18 นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

       ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)
     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)
แถวที่ 1 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

41 นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ 61 นางสาวภานุมาศ แสนสีแก้ว

42 ว่าที่ร้อยตรีภวูเดช ชัยธราทิพ 62 นางสาวศิริพร เอมสวัสด์ิ

43 นายยงยทุธ์ สุวรรณมโณ 63 นางสาวสิริภรณ์ สุริวงษ์

44 นางสาวศิโรรัตน์ แซ่เซ้ียน 64 นายอภรัิกษ์ สินแท้

45 นายศุภชัย ลือประสิทธิ์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสือ่สำรกำรศึกษำ)

46 นางสาวศุภษร วิกล 65 นางสาวขวัญใจ ทวนด า

47 นายเศวต ศรีตลานุกต์ 66 นางสาวขวัญชนก กันภยั

48 นางสาวสุภาพร บุหลาด 67 นางสาวจรีะภา ชินภกัดี

49 นายสุรศักด์ิ หงษ์ทอง 68 นางสาวจฑุามาศ เนียมจนัทร์

50 นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า 69 นางสาวณัฐกฤตา โชติศิริ

51 นางสาวอินทิรา ชลธัญญา 70 นายธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว

ศษ.ม.(กำรประเมนิและกำรวิจัยกำรศึกษำ) 71 นายนริศ จติรอาจ

52 นางสาวกชมน ชูเทพ 72 นางสาวนริศรา ลาวจนัทร์

53 นางสาวกวิสรา ศรีสอาด 73 นางสาวนูรมา สะบาหานาเล๊าะ

54 ว่าที่เรืออากาศโทหญิงกุลรชา จ าปาเฟื่อง 74 นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์

55 นางจารุภา หิรัญค า 75 นางสาวเบญจมาศ ชูศรี

56 นางสาวประภสัสร เงินยวง 76 นายปรัชญา พุกอินทร์

57 นายปองภพ ปะวันเนย์ 77 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์

58 นางสาวพิชชาพร ธรรมรัตน์ 78 นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองพุทธ

59 นางสาวพิณทิพย ์วิจติรกลาง 79 นางสาวภรณ์นภสั คงแยม้

60 นายพิศุทธ์ปภาณ จนิะวงค์ 80 นางสาวภทัรสุดา เงินยวง

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 2 (รำยงำนตวั KLB 201)

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1-10 

2-10 



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

81 นายภาราดร ฟุ้งเฟื้อง 101 นางสาวกรกนก ทนงค์

82 นายมูฮ าหมัด ฮาดี อินสกุล 102 นางสาวกานต์พิชชา ดาทอง

83 นางสาวรสกรณ์ ศศิธนานุรักษ์ 103 นางสาวกิ่งแก้ว ขอถาวรทรัพย์

84 นางสาววิลาวรรณ จ าปาจมู 104 นางสาวกิติยาภรณ์ กล่ าพุทธา

85 นางสาวศกุนตลา สงวนงาม 105 นายคมสันต์ จนันคร

86 นายศตวรรษ คันธจนัทร์ 106 นายจรัญ ขันทองค า

87 นายศราวุธ เผ่าพันธ์ 107 นางสาวจนัทร์จริา ทารัตน์

88 นายสมเกียรติ นวพรอนันต์ 108 นางสาวจฑุาพร เขียวแก้ว

89 นางสาวสุจติรา เอื้อวงศ์ 109 นางสาวจฑุารัตน์ นาคมาลี

90 นางสาวสุภาพร บุญช่วย 110 นางสาวชนากานต์ พุ่มเกต

91 นางสาวสุมารินทร์ ถิละเวช 111 นางสาวชลธิชา ค ากองแก้ว

92 นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง 112 นางสาวชลิตตา เจริญสุข

93 นายอนรรฆ สาสุข 113 นางสาวชุลีพร กุนาลักษณ์

94 นายอนุ เพ็ชรัตน์ 114 นางสาวฐิติมา แก้วหานาม

95 นายอมรเทพ ทาประโคน 115 นางสาวณัฏฐ์นรี ละม้ายแข

96 นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล 116 นางสาวณิชชากร สังข์ทองโรจน์

97 นางสาวอรปรีญา เวงวิถา 117 นางสาวดนิตา สืบวงษ์

98 นางสาวอรัญญา หวังมีอาจ 118 นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์

99 นายอานนท์ แป้นสกุล 119 นางสาวติญากร อุตฤทธิ์

ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้) 120 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น

100 นางสาวกนกวรรณ สมีดี

แถวที่ 3 (รำยงำนตวั KLB 201)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

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

121 นางสาวธันยช์นก เลิศลอย 141 นางสาวเพียงฤทัย ประเสริฐสุข

122 นายธิวากร โมฆรัตน์ 142 นางสาวไพลิน พันสืบวงค์

123 นางสาวนงนุช ฤทธิเ์ต็ม 143 นายภาณุพงษ์ ไชยคง

124 นางสาวนฤมล ขุมทอง 144 นางสาวภษูิดา อินทร์เคน

125 นางสาวนุชนารถ เหลืองอร่าม 145 นางสาวมยรุา สอนภกัดี

126 นางสาวนุสบา นพศิริ 146 นางสาวมะลิสา ไชยพันธุ์

127 นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ า 147 นางมุกดาพรรณ พรธรรมคุณ

128 นายปณิธาน พิมพ์หนู 148 นางสาวเมทิตา ชัยมา

129 นางสาวปุณยนุช ฝางค า 149 นางสาวเมษารัตน์ จนิตรารักษ์

130 นางสาวพรทิพย ์ทวีผล 150 นางสาวยพุาวดี ชัยวิชิต

131 นางสาวพรรณธิภา เซ่ียงฉิน 151 นางสาวรชยา พนมเขต

132 นางสาวพรรณิภา สังข์สีแก้ว 152 นางรวิวรรณ ศรีสุนนท์

133 นางสาวพรสิริ ลีแสน 153 นางสาวรวีวรรณ ภูป่ระดิษฐ์

134 นางสาวพรสุดา ศรีหาญ 154 นายรัตนวัชร์ ค าริน

135 นางสาวพลอยนภสั ฉินเฉลิมวงศ์ 155 นางสาวรุ่งนภา น่วมน้อย

136 นางสาวพัชราภรณ์ ศิริศักด์ิวัฒนา 156 นายรุ่งเรือง ชัยวร

137 นางสาวพัชรี ปัดชาพงษ์ 157 นางสาวรุจริา เต็งเฉี้ยง

138 นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ 158 นางสาวลัคณา สุกแสง

139 นางสาวพิมพ์ชนก เบิดศรี 159 นายลัทธิชัย นามนนท์

140 นางสาวพิมวรีช์ มังคละพงศธร 160 นางสาวไลลา ดารากัย

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 4 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

161 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา จนัทร์เสียงเยน็ 181 นางสาวสุพัตรา โคตโสภา

162 นางสาววราทิพย ์ศรีอ่ าอ่วม 182 นางสาวสุภทัรา ยมตะโก

163 นางสาววารุณี เตชะ 183 นางสาวสุภาพร โคกแปะ

164 นางสาววิชุดาภรณ์ วิทักษบุตร 184 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร อันแสน

165 นายวีรชัย เฉิดฉาย 185 นางสาวสุภาภรณ์ ปิ่นเพ็ชร์

166 นางสาวศธิตา ฉิมเพชร 186 นางสาวสุรัชดา มานันตพงศ์

167 นางสาวศริญญา เหล็กสูงเนิน 187 นางสาวเสาวณีย ์อ าไพร

168 นางสาวศรีสุดา หนูเซ่ง 188 นายหฤษฎ ์แก้วเทศ

169 นางสาวศิริขวัญ ทองค าเหลือง 189 นางสาวอนัทยา สุขเขตต์

170 นางสาวศิรินภา ศรียาภยั 190 นางสาวอภญิญา อุตมะชะ

171 นางสาวศิริพร ข าวิไล 191 นางสาวอรทัย ขวาซุย

172 นางสาวศิริพร ไพรสิทธิ์ 192 นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติ

173 นางสาวสมหญิง ศรีโย 193 นางสาวอรพรรณ พรหมแก้ว

174 นางสาวสรินนา ศรีเมือง 194 นางสาวอรฤทัย ปานทอง

175 นางสาวสิเรียม สุขชัง 195 นางสาวอรสา ฟักเชือก

176 นางสาวสุกัญญา จนัทร์เปรม 196 นางสาวอรอุมา มลาศาสตร์

177 นางสาวสุจติรา นาโค 197 นางสาวอลิชา แซ่ว้า

178 นางสาวสุชาดา ช่างสี 198 นางสาวอัญชลี คงเพ็ง

179 นายสุดตา ชูรัตน์ 199 ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ ปัดมะลิด

180 นางสาวสุนิสา ศิริมะณี 200 นายอ านวย พะโยโค

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 5 (รำยงำนตวั KLB 201)

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นางสาวอุเบกขา ดวงแก้ว 221 นายจตุรงค์ ถึงสุข

202 นายแอนดรูว์ บิ๊กส์ 222 นางสาวจริยา ขุนทองทิพย์

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (พลศึกษำ) 223 นางสาวจดิาภา ไชยสัตย์

203 นายกริช รัญสราวงศ์ 224 นางสาวจติสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์

204 นางสาวยพุาพร โคตรทอง 225 นางสาวจรินันท์ ขจรบุญ

205 นายวันเฉลิม บุญบุตร 226 นางสาวจไุรวรรณ สงสุวรรณ

206 นางสาวศิริพร วิโรภาส 227 นางสาวเจตจนัทร์ ราชสินธ์

207 นางสาวอนงค์นุช รุ่งหิรัญศักด์ิ 228 นางสาวชลธิชา ประสพสุข

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) 229 นายชินวร มะลิลา

208 นางสาวกนกวรรณ เนตรค า 230 นางสาวณภทัร ประดับศรี

209 นายกมล กลมกล่อม 231 นางสาวณภทัรธ์กมล รุ่งสว่าง

210 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตยม์ัน่ 232 นางสาวณัฐนันท์ ระจติรนนท์

211 ว่าที่ร้อยตรีกรวิทย ์เต๊ะซัน 233 นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์

212 นางสาวกัญญา รอบแคว้น 234 นายณัฐพล โชคทวีวัฒนะ

213 นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีไชยวาน 235 นางสาวดวงใจ ไทยจนัทึก

214 นางสาวกัลยาณี ล าดับศรี 236 นางสาวทวินันท์ เปรมกลาง

215 นางสาวกาญจนา เชาวลิต 237 นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์

216 นางกิ่งกมล แก้วประทุม 238 นายทินเอก ทองนอก

217 นายกิตติศักด์ิ ธระปราบ 239 นางสาวทิวา สีสวาสด์ิ

218 นางเกสรา ไชยเบญจลาภะ 240 นางธนิตา ยรุยาตร์

219 นางสาวขวัญเรือน มุง่ผลกลาง

220 นางสาวเขมจริา แซ่ต้ัง

แถวที่ 6 (รำยงำนตวั KLB 201)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

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

241 นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์ 261 นางพลอยไพลิน ชะนะมา

242 นางสาวธีรนุช วารีรักษ์ 262 นางสาวพิมพ์พิชชา พูลสวัสด์ิ

243 นายนรชัย ภกัดีศุภผล 263 นายพีรพงษ์ สุพรรณหงษ์

244 นางสาวนฤมล หน่อแก้ว 264 นายไพศาล หมึกประเสริฐ

245 นางสาวนันทนาพร สมากุล 265 นางสาวภคพร พัฒนโชติ

246 นางสาวนันธิญา นามมันทะ 266 นายภควัต บ่างสมบูรณ์

247 นางสาวนุจรีย ์กันยาประสิทธิ์ 267 นางสาวภคัรนันท์ โปธา

248 นางสาวประภสัสร ผะแดนนอก 268 นายภทัรพงศ์ เทพยรักษ์

249 นางสาวประภสัสร อาคมคง 269 นางสาวภทัรพร ภบูุญทอง

250 นายประมวล ภบูุญคง 270 นางภาวินี อินกอ

251 นางปรียามาศ ลาเพ็ชร์ 271 นางสาวภญิตา เฉลิมบุญ

252 นางสาวปัญจพร ซังยนืยง 272 นางสาวมณสินี เจริญไชยนาวงศ์

253 นางสาวปัทมา สุณาวงศ์ 273 นางยพุิน พื้นชมภู

254 นายปิยเทพ เทพภบิาล 274 นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง

255 นายพงศธร แก้วอมร 275 นางสาวรัตนาภรณ์ เทพเจริญ

256 นายพงศธร ดีมาสู่ 276 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง

257 นายพชร สายรัตน์ 277 นางสาวรัตยา ร่างกายดี

258 นายพรชัย อินอ้อย 278 นางรุ่งทิพย ์แสงเฉวต

259 นางสาวพรพรรณ์ กุลสุวรรณ 279 นายโรจน์รุ่ง ทองสง

260 นางสาวพรรณี แสนแก้ว 280 นางสาวลัดดา ทวีภมูิ

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 7 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นางสาววรยล เทพหัสดิน ณ อยธุยา 301 นางสุปราณี เจริญกิจมงคล

282 นางวรัชยา โคตรภกัดี 302 นางสาวสุพัตรา ภริมเชย

283 นางสาววรางรัตน์ พินิจธนสาร 303 นางสาวสุภทัรี ศรีนอก

284 นายวิทยา สมหวัง 304 นางสาวสุภาวรรณ ศรีคุ้ม

285 นายวิทวัส อินทมานนท์ 305 นางสาวสุภญิทิพย ์ตระกูลสม

286 นางสาววิราวรรณ แก้วแสน 306 นายสุรศักด์ิ เนืองภา

287 นางสาววิไลลักษณ์ พสุรัตน์ 307 นางสาวหทัยทิพย ์มาภา

288 นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ 308 นางสาวเหมสุดา คุมโสระ

289 นางสาวศศิประภา สอนจนัดา 309 นายอณุศักด์ิ โซ๊ะเฮง

290 นางสาวศิประภา สีแสด 310 นางสาวอนัฐพร พานพินิจ

291 นางสาวศิรินันท์ บุญเรือง 311 นายอภชิาติ ส าเภาแก้ว

292 นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี 312 นางสาวอภญิญา บุตรฉุย

293 นางศิริมา ฮุนตระกูล 313 นายอมร เพชรสุวรรณ

294 นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสด์ิ 314 นางสาวอมรรมัย สมใจ

295 นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี 315 นางอรพินธุ ์เกิดกันฑ์

296 นางสาวสุกานดา รักยิ้ม 316 นางสาวอริสรา เรืองวงษ์

297 นางสาวสุชาวดี บุญโยม 317 นางสาวอรุณี ไหมทิพย์

298 นางสาวสุทัศนา เวียงทอง วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (จิตวิทยำ)

299 นางสุธามาศ อุชชิน 318 นางสาวกรสิริณัฐ เขียวมิง่ขวัญ

300 นางสาวสุธิดา พรมศร 319 นางสาวจารุภทัร เจยีงวงศ์

320 นางสาวจติราภรณ์ อินธนู

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 8 (รำยงำนตวั KLB 201)

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

321 นางสาวทยากร กิตติชัย 341 นางสาวจนิตนา แสงงาม

322 นางสาวธัญญาภรณ์ ค าแก้ว 342 นางสาวจนิตหรา นวลนอก

323 นางสาวนภาดา สุขสัมพันธ์ 343 นายจริกฤต ยศประสิทธิ์

324 นางสาวนิรมล วิทยารังสิกุล 344 นายชิษณุชา พิกุล

325 นางสาวปัญญ์กณิฐ เนรมิตตกพงศ์ 345 นางสาวฐานมาศ มงคล

326 นางสาวยวุธิดา บุญมาเลิศ 346 นางสาวฐาปนี โพธิเปี้ยศรี

327 นางสาววรรษา เฉลิมชัย 347 นางสาวฐิติมา พรหมทอง

328 นางสาวสุธินี เจริญสุขธนวัฒน์ 348 นางสาวทิตยา ศรส่ง

329 นางสาวสุพินทิพย ์ดุลยคง 349 นางสาวนลินี ศิริศรี

330 นางสาวสุวรินทร์ จนัทร์สุคนธ์ 350 นางสาวนวลละออ ต้นเคน

331 นางสาวอมาวดี รุ่งวิวัฒศิลป์ 351 นางสาวประภสัสร ถูกต้อง

332 นางสาวอิษฎา เจตินัย 352 นางสาวปรารถนา สุขเณร

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรสอนภำษำไทย) 353 นางสาวพิราภรณ์ จกัรวาลมณฑล

333 นายกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุก 354 นางสาวแพรวโพยม เมียห์

334 นายกิตติพงศ์ นาคกล่อม 355 นางสาวภรณ์ทิพย ์ลือทองจกัร์

335 นายกิติศักด์ิ สุขวโรดม 356 นางสาวภทัรา สังข์ประสิทธิ์

336 นายกีรติ ไทยรัฐเทวินทร์ 357 นางสาวมารีณีย ์ซ่ีเล่ียง

337 นางสาวกุสุมา งามละมัย 358 นางสาววนัชพร โคตรชมภู

338 นางสาวขวัญดาว สุพรม 359 นางสาววราภรณ์ แสนคุ้ม

339 นายจติติภาคย ์อุระมา 360 นางสาววิลาวัลย ์วงศ์ทิพย์

340 นางสาวจติสุภา เขียวอินทร์

แถวที่ 9 (รำยงำนตวั KLB 201)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์

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

361 นางสาววิลาสินี คลับคล้าย 381 นางสาวมาลี นุ่มส าอางค์

362 นางสาววิไลภรณ์ เหยื่อกลาง 382 นางสาวอัญชลิกา นุ่มส าอางค์

363 นายศิริชัย คชวงษ์ ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (คณิตศำสตรศึกษำ)

364 นางสาวศิริพร ตันจอ้ย 383 นางสาวกรรณิการ์ ดิลกวินิจกุล

365 นายสมคิด บุญวิเศษ 384 นายกริชตภฎั ท้าวบุตร

366 นางสาวสมฤทัย จนัทรุตมางกูร 385 นางสาวกัญฬ์ฑิมา จติรมา

367 นางสินีนาถ มุง่ก่อกลาง 386 นางสาวกานติมา เอี่ยมมา

368 นางสาวสุขวีณา อุ้ยเพ็ชร 387 นายจกัรพันธุ ์เขียนวงศ์

369 นางสาวสุชาวดี ไทยสุชาติ 388 นางสาวจฑุามาส หอมเชื่อม

370 นางสาวสุฑารัตน์ อ่วมอุไร 389 นางสาวชลธิชา เจริญรักษ์

371 นางสาวสุภาภรณ์ ทาศิริ 390 นางสาวชลาลัย งามเนตร

372 นางสาวสุภาวดี ศรีระวงษา 391 นางสาวธิติมา ขันตรี

373 นายสุรศักด์ิ แสงเงิน 392 นางสาวนูรีตา เจะ๊

374 นางสุรีย ์พัฒนาวนิชกุล 393 นางสาวลลิตา ดารมย์

375 นางสาวอชิรญา กองค า 394 นายวนัส สาบุตร

376 นายอภวิิชญ์ เหล่าอัน 395 นางสาววรรณนิษา เรืองเดช

377 นางสาวอรวรรณ ค ายวง 396 นางสาวสุมิตรา ชุนทร

378 นางสาวอัญชญา สมเขาใหญ่ 397 นางสาวอิสรีย ์คูณค าตา

379 นางสาวอารดา ขลิบแยม้ ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรสอนวิทยำศำสตร์)

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ) 398 นางสาวกนกภรณ์ แซ่คู่

380 นางสาวจรัิฎฐ์ปภา พรศรีลากุล 399 นายไพศาล ศรีชัยทุ่ง

400 นางสาวรุจริา สินไชย

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 1 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 8 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 10 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

           ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต(เคมปีระยุกต์, ชวีวิทยำ, กำรตรวจสอบกฎหมำยวิศวกรรม)

     ปร.ด.ทำงสังคมศำสตร์ (สังคมวิทยำ, กำรบริหำรกำรศึกษำ, กำรวิจัยกำรศึกษำ)

มหำบัณฑิตคณะเศรษฐศำสตร,์ คณะวิศวกรรมศำสตร์, คณะวิทยำศำสตร,์ คณะศึกษำศำสตร์
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