
ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์ 21 นางสาวพินิตา  แก้วจติคงทอง

1 ว่าที่ร้อยตรีจกัริน  สิทธาจารย์ 22 นางเมยล์ภสั  หงษ์ชนินท์รัฐ

2 นายณรินทร์  งามวงษ์ 23 นางสาวเยาวลักษณ์  ชาวบ้านโพธิ์

3 นางพิมพงา  เพ็งนาเรนทร์ 24 นายรักษิต  มุสิกวัตร

ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง) 25 นางวฤณดา  วงศ์โรจน์

4 นายจกัรภพ  ศรมณี 26 นายวาระชัย  เล่งสวัสด์ิ

5 นางสาวชฎาภรณ์  สิงห์แก้ว 27 นางสาววิศรุตา  ปิดตานัง

6 นายชวัลนันท์  จนัทร์ทรัพย์ 28 นายศิวัช  แยม้โสภี

7 นายไชยา พรหมา 29 นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง

8 นางสาวทิพยวรรณ  ผลประโยชน์ 30 นางสาวสิรินทิพย ์ ศรีสว่างวงศ์

9 พันต ารวจเอกธีรชาติ ธีรชาติธ ารง 31 นายสุรทิน เหล่าศรี

10 นายเธียรทัศน์  เอี่ยมตระกูล 32 นางสาวอัมภกิา  ศรีบุญเรือง

11 นายนพพล ชูกล่ิน 33 นายอิทธิศักด์ิ  วรกิจ

12 พันต ารวจเอกนิรันดร์  คิดบรรจง 34 นายเอกชัย  ศรีสุขชยะกุล

13 นางสาวบูชิตา  ไวทยานนท์ 35 ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  ศิโรรัตนชัย

14 นายปกาสิต  วัฒนา รัฐศำสตรมหำบัณฑิต

15 นายปณิธิ อ้นสุวรรณ 36 นางสาวกชกร พัฒน์พชร

16 นายปพณ  ปุณญะรักษิต 37 ว่าที่ร้อยต ารวจเอกหญิงกชกร มัยญะกิต

17 ร้อยต ารวจโทปรินทร  พลรัฐธนาสิทธิ์ 38 นางสาวกนกพร ด้วงประเสริฐ

18 พันเอกพงศ์ศิริ  พงศ์อาริยะมงคล 39 ว่าที่ร้อยต ารวจตรีหญิงกนกวรรณ เกตุการณ์

19 นายพลังชาติ  เหมือนแก้ว 40 นางสาวกนกวรรณ ภติูรักษาสกุล

20 นางสาวพัชรีวรรณ  สุวรรณะบุณย์

รำยชือ่มหำบัณฑิต

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

แถวที่ 1 (รำยงำนตวั KLB 201)

      ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

41 นางสาวกมลทิพย ์มีหาดยาย 61 นายคมเพชร แก้วทองค า

42 นางสาวกรรณิการ์ เขียวขาว 62 นางสาวคัทลียา จระกา

43 นางสาวกฤตพร สัมปันณา 63 นายจตุพร สุรัตนเมธากุล

44 นายกฤติกร อุณวิไล 64 นายจกัรชัย ศรีคล  า

45 นายกฤษณ์ สาริยา 65 นายจกัรทัศน์ ชวภา

46 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา กฤตเมธานนท์ 66 นายจกัรภทัร เอติยติั

47 นางสาวกัณฐมณี สืบ 67 นางสาวจนัทร์วดี เอี ยงประโคน

48 นายกันทรากร พุ่มจุ้ย 68 นางสาวจดิาภา จ าปาศรี

49 นายกิตชัยยกุลย ์อินทร์แก้ว 69 สิบต ารวจตรีจติรภาณุ ทองปากพนัง

50 นายกิตติคุณ เชื อแถว 70 นางสาวจนิดารัตน์ ชูคง

51 นางสาวกุลธิดา ทองภเูบศร์ 71 นางสาวจริณัฏฐ์ จรัิตน์ฐิกุล

52 นางสาวกุลิสรา ไวว่อง 72 นางสาวจริาพร พิมพ์ศรี

53 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนี ศรีวิเศษ 73 นางสาวจฑุาธิป ต๋ิววิลาศ

54 นายเกษมสันต์ จนัทร์ทิม 74 สิบต ารวจโทหญิงจฬุาพร นาคเสม

55 นายเกียรติศักด์ิ ขันติบัญชากุล 75 นางสาวชฎาพร พูลส าราญ

56 นายเกียรติศักด์ิ นิลมณี 76 นางสาวชฎาพร หล่อประโคน

57 นายโกวิทย ์หงษ์ค ามี 77 นางสาวชนกานต์ หมัดเลียด

58 นายขจรพล สุภกัดี 78 นายชนะศึก แป้นคง

59 นางสาวขนิษฐา สุทธโสม 79 นางสาวชนัญชิดา สุขสอาด

60 นางสาวเขมรัศมิ ์อมรอิสริยยศ 80 นายชนากานต์ ศิริรัตน์

แถวที่ 2 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)
          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

81 นางสาวชนิกานต์ ไชยแก้ว 101 นางสาวณัฐวดี กิจส าราญ

82 นางสาวชไมพร เที่ยงธรรม 102 สิบเอกณัฐวุฒิ จนัทร์นวล

83 นายชยากรณ์ เหรียญทองชัย 103 นายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช

84 นายชยตุพล วิรัตน์มาลี 104 นางสาวดวงแก้ว สหัสโชติ

85 นายชวัช วงศ์เจริญดี 105 นายด ารงศักด์ิ เครือแก้ว

86 นายชัยพฤกษ์ คัมภร์ีพงศ์ 106 นางสาวเด่นนภา การะเกษ

87 ร้อยต ารวจเอกชัยยพฤกษ ติณะมาศ 107 นายตรีภทัร อังคุลนาวิน

88 นายชูศักด์ิ อาญาเมือง 108 ว่าที่ร้อยตรีถิรพุทธิ ์ประเสริฐไทย

89 นายเชวงวุฒิ ราชบุตร 109 นายทวีชัย เกตุสาระธรรม

90 นางสาวญาณิศา ช านิพันธ์ 110 นายแทนภพ ปราบณรงค์

91 นางสาวฐิติกา ปันทะวัน 111 นายไท กลัดอยู่

92 นายฐิติวัฒน์ ศรีสมทรัพย์ 112 นายธนบดี ใหญ่จริง

93 นางสาวณภญิา จนัทร์ธนู 113 นายธนพนธ์ แซ่ตั ง

94 นางสาวณัฐกานต์ โคกมณี 114 นายธนรรณพ สมชัยยา

95 จา่เอกณัฐชัย จลุกาญจน์ 115 นายธนวัต ชยานุคุณลิขิต

96 นางสาวณัฐฐิญา อรุณธรรมนาค 116 นายธนวินท์ ลิ นทอง

97 นายณัฐณรงค์ สุนทรวิภาต 117 นายธนากร เจริญช่าง

98 นางสาวณัฐติกา ไชยบุญ 118 ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ เส็งลา

99 นายณัฐพงค์ คนดี 119 นางสาวธมนภทัร สีดอกบวบ

100 นางสาวณัฐรดา ศรีรัตนพัฒน์ 120 นางสาวธมลวรรณ แก่นจนัทร์

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)
          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
แถวที่ 3 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

121 นายธวัชชัย บุตรทองดี 141 นางสาวน  าผึ ง บุญขาว

122 นายธัชชัย เขมวงค์ 142 นางสาวน  ามนต์ สืบศิลป์

123 ร้อยตรีหญิงธัญชนก หมืน่ข า 143 นายนิกร บุญล้น

124 นางสาวธัญลักษณ์ อินอุด 144 นางสาวนิชดา เรืองฤทธิ์

125 นายธัญสิทธิ ์โซ่โดบ 145 นายนิติภมูิ วงษ์ใชยา

126 นางสาวธัญสุดา วรรณเวช 146 นางสาวเนตรนภา จฑุาธิปพงศ์

127 นางสาวธันยช์นก ศรีเมือง 147 นางสาวเนตรนภา ล าดับพงศ์

128 นางสาวธิติมา สนสมบัติ 148 นางสาวเนตรนรินทร์ ศรีอาษา

129 นายธีรพันฐ์ หงษ์น้อย 149 นายบุญฤทธิ ์เพชรแท้

130 นายธีรภทัร ราชกิจจา 150 นางสาวเบญจมาศ ศรีฤทธิเดช

131 นายธีรศักด์ิ ศรีสุข 151 นางสาวเบญญา แคล่วคล่อง

132 นายธีระพงษ์ เกิดจนัทร์สว่าง 152 สิบต ารวจโทปฏมิา ช่างคิด

133 นางสาวนภสันวพร บุญเชิด 153 นางสาวปฐมรัตน์ ภาณุพินทุ

134 นายนฤพล สุวรรณประภา 154 นางสาวปนัดดา แยม้ส ารวล

135 นายนวินยศ ประมูลจติรสกุล 155 นางสาวปภสัรา ศรีสมภมู

136 นางสาวนันทนา จั่นแจง้ 156 นางสาวปรฑิชา ทองสอาด

137 นางสาวนันทวรรณ ชูแก้ว 157 สิบต ารวจโทประทวน แวงภลูา

138 นางสาวนันทิดา จนัทพิมพ์ 158 นายประพันธ์ ล าภา

139 นางสาวนาตยา พระเดโช 159 นางสาวประภาภรณ์ สุนทรพัฒน์

140 นางสาวนารา หนูแดง 160 พันต ารวจโทประภาส ศรีสุขพันธ์

          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
แถวที่ 4 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

161 นางปราชญ์ญา อุ่ยสมพงศ์ 181 นางสาวพาฝัน ขวัญข้าว

162 นางสาวปรินทร จงพัฒนะสินสุข 182 นางสาวพิชญ์มาลย ์เอื อสามาลย์

163 นายปรินทร พรามสุภา 183 นางสาวพิชญา ธรรมสุโข

164 ร้อยตรีหญิงปรีณา สินธพ 184 สิบต ารวจเอกพิพัฒน์พล ทวีธรรม

165 นางสาวปรีดา พยฆัฤทธิ์ 185 นางสาวพิมชนก กุลพร้อมพงศ์

166 นายปรีติภทัร วันนา 186 นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ

167 นางสาวปวริศา สายสุภา 187 นายพีระพล กล้าหาญ

168 นางสาวเปรมฤทัย ช่างประดิษฐ์ 188 นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์

169 นางสาวผกามาศ มีแป้น 189 นางสาวเพ็ญนภา วรรณวงศ์

170 นายพงศ์ธณัช กิติธนะพัฒน์ 190 นางสาวเพ็ญศิริ คงเกลี ยง

171 นายพงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์ 191 ว่าที่ร้อยต ารวจตรีหญิงเพราพะงา ปัญจพรรค์

172 นางสาวพชร มณีโชติ 192 นางสาวแพรวา โขมะพัฒน์

173 นายพนา พันพิจติร์ 193 นายฟูสิน รุ่งโรจน์รัศมีกุล

174 ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ ภูร่ะยา้ 194 นางสาวภรณ์นภสั ทองแก้ว

175 นายพรเทพ เลาหะวิริยะ 195 นายภทัธิรา นพประดับ

176 นายพรหมพัฒน ทรัพยส์ถาพรณุภา 196 นางสาวภทัราภรณ์ ไวยบุตรา

177 นายพลัฏฐ์ สุวรรณพาณิชย์ 197 นางสาวภทัราวดี พันธุจ์นัทร์

178 นางสาวพวงผกา จติระวงศ์ 198 นางสาวภศัรา พ่วงประเสริฐ

179 นางสาวพัชรินทร์ รอดสาตรา 199 นางสาวภาการ ภบูานเช้า

180 นางสาวพัณภชั สุขวงษ์ 200 นายภาคภมูิ ค าเขียว

แถวที่ 5 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)
          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 สิบต ารวจโทภาณุ ปดิฐพร 221 นางสาวฤทัยรัตน์ แสวงสินธ์

202 นายภาสกร อภชิาติโยธิน 222 นางล าใย เผือกล้อม

203 นางสาวภริญา ศรีภมร 223 นางสาววนิดา อาหลัง

204 นายภเูมธ ลิ มบวรสิน 224 นายวรพล อารักษ์

205 นายภวูณัฏฐ์ ไตรติลานันท์ 225 นางสาววรรณธนา รัตนานุกูล

206 นางสาวมนสิการ พงษ์พันธ์ 226 นางสาววรรณพร ปิดตานัง

207 นางสาวเมธาพร บุตรกุล 227 นางสาววรรณวิภา ครองคาระวะ

208 นายเมธาสิทธิ ์อุดมศิริพันธุ์ 228 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิษา วัฒนากร

209 นายยงยทุธ ด าทิพย์ 229 นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์

210 นายยงศิลป์ คิ วประภสัสร 230 นายวราเดช ลิขิตมัน่ชัย

211 นายยศภทัร มาเพ็ง 231 นางสาววราพรรณ สุระเสียง

212 นายยทุธสิทธิ ์กมลขันติไพศาล 232 นางสาววริศรา เจริญทรง

213 นางสาวยพุดี หวังทวีทรัพย์ 233 นายวศิษฐา เหล็งนุ้ย

214 นางสาวยวุดา คิ วประภสัสร 234 นายวันชัย คุ้มตลอด

215 นายรณรงค์ สังข์กิจ 235 นายวิชชา กล่ินประทุม

216 นายรพีพัทร์ เกษมสุขสวัสด์ิ 236 นายวิชชา ครองยทุธ

217 นางรภสัศา ธนาวุฒิธนาดุล 237 นางสาววิไลพร อุมา

218 นางสาวรสสุคนธ์ อ่ ากลาง 238 นายวิษณุ บุญยอด

219 นางสาวร าไพ กิจเธาว์ 239 นายวุฒิชัย อุตะปะละ

220 จา่เอกโรจนศักด์ิ น  าจนัทร์ 240 ร้อยต ารวจเอกหญิงศณิศา นนธ์พละ

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)
          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
แถวที่ 6 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

241 นางสาวศยามล ทองแก้ว 261 นายสมพร จนิตุลา

242 นายศรีสุวัฒน์ สืบบุตร 262 นายสรัญญู วุฒินิธิกร

243 นางสาวศรุตยา โสมขันเงิน 263 นายสรายทุธ เมืองด้วง

244 นางสาวศศิวิมล รอดศิริ 264 นายสัจจะ สอิ งทอง

245 นายศักด์ิเดช ด้วงกูล 265 นายสาธิต ชินวงค์

246 นายศักด์ินริน แก้วศรีมล 266 นายสามารถ กองยอด

247 นายศิรวิชญ์ สยมุพร 267 นางสาวสาวิตรี ทนเสน

248 จา่อากาศเอกหญิงศิริธร กวมทรัพย์ 268 นายสิชล แก้วกุลปรีชา

249 นางสาวศิริรัตน์ ทิมทอง 269 นายสิทธิชัย ศรีจนัทร์

250 นางสาวศิริวรรณ สะอาดเอี่ยม 270 นายสิทธิโชค วงศ์บุญญาสวัสด์ิ

251 นายศุภกร จนัทรคาต 271 นายสิรภพ ญาณรัตน์

252 พันต ารวจโทศุภกร อ้นสุวรรณ์ 272 นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์

253 นางสาวศุภลักษณ์ กล่ินน้อย 273 นางสาวสิริญา ประทุมไพสันต์ิ

254 นายศุภวรรษ บุญเยื อน 274 นางสาวสิริมา สุรกิจบวร

255 นางสาวศุภสิรา จงสงวน 275 นางสาวสิริมา อุทรส

256 นางสาวศุภสิรา ลิ มถาวรวงศ์ 276 นางสาวสิริรินทร์ แซ่จาง

257 นางสาวศุภสิรา สุคนธ์สวรรค์ 277 นายสุกฤษ เยน็ใจ

258 นางสาวสกาวเดือน หวัดพงศ์ 278 นายสุกฤษฏิ ์อินทรวิเชียร

259 นางสาวสปัน ธเนศผาติสุข 279 นางสุขสวัสด์ิ ปานสันเทียะ

260 นายสมชีพ เทพอักษร 280 นางสาวสุชะฎา เด่นดวง

          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
แถวที่ 7 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นายสุดทะสอน ปาดถะหนา 301 นางสาวสุวพิชญ์ วิสีปัต

282 นายสุทธิเกียรติ คล้ายอุบล 302 นายสุวัต ช่างสากล

283 นางสาวสุทิสา จนัทกาญจน์ 303 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วหน่อ

284 นางสาวสุธาทิพย ์หรรษาพันธุ์ 304 นางสาวแสงแข จนัทวี

285 นางสาวสุธิรา พัดชา 305 นางสาวแสงสุริยเทพ พระมหาสุริยะ

286 นายสุนทรชัย พรเจริญ 306 จา่สิบเอกอดิศร ก้อนค า

287 นางสาวสุนานันท์ แจม่ศักด์ิ 307 นายอนุชา ภตูะวัน

288 นางสาวสุนิสา อินทรพรหม 308 นายอนุพงษ์ วีรบุรีนนท์

289 นางสาวสุพรรษา เลไทสงค์ 309 นายอภชิัย เองสิริด ารงกุล

290 นางสาวสุพัตรา ค าปล้อง 310 จา่สิบตรีอมรเทพ ราชมณี

291 นางสาวสุพัตรา บุตรสาร 311 นางสาวอมรรัตน์ พุทธวงค์

292 นางสุพิชญา พรามนาเวช 312 นางอรอุมา รัตนากร

293 นางสาวสุภสัสร บัวพันธ์ 313 นางสาวอังศณา หนูมี

294 นายสุรเชษฐ์ จนัเติบ 314 นางสาวอัจฉรา ล้อมณีนพรัตน์

295 นายสุรพล แสงจนัดา 315 นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยนั

296 นายสุรพศพงษ์ ตุลารักษ์นิยม 316 นางสาวอัจฉราภรณ์ เสมค า

297 นางสาวสุรัญญา อุ่นงามพันธุ์ 317 นางสาวอัฏฐณี ไชยพิทักษ์

298 นางสาวสุรัตนา กั งสกุล 318 นายอาทิตย ์ช้างทอง

299 นายสุริยา สุขส าราญ 319 พันต ารวจโทอาทิตย ์วงษ์จนันา

300 นางสาวสุวนันท์ นาเจอร์ 320 นายอานนท์ หัสโส๊ะ

แถวที่ 8 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)
          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

321 นายอานุภาพ ธนาพงศ์พิพัฒน์

322 นางสาวอารียา คุณวงศ์

323 นางสาวอารีรัตน์ แสงจนัทร์

324 นายอ านาจ มงคลสืบสกุล

325 นายอ านาจ ยศมา

326 นายอิระณัฏฐ์ ศิริรักษ์

327 นางสาวอิสรียพ์ร อุ่นจติร

328 นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน

329 นายเอกชัย เฮงประยรู

330 นายเอกลักษณ์ ช่อผูก

331 นางสาวเอมอร จรัสอาชา

332 นางสาวเอื องสุดา แก้วกุลปรีชา

333 นางสาวไอยลดา ธโนปจยั

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)
แถวที่ 9 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

        ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ รัฐศำสตร์, ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (กำรเมอืง)
          รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ภำคปกติ/พิเศษ, โครงกำร EX-Pol, กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ, 

       ผู้น ำภำครัฐฯ, กำรบริหำรรัฐกิจฯ, รศ.บำงนำ, สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)
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