
ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

รัฐศำสตรมหำบัณฑิต 21 นางสาวกิตติยา พรมทะลือ

1 นายกตัญญู ผลเกิด 22 นางสาวกิตติยากร  แก้วใส

2 นางสาวกนกพร โคตะยนัต์ 23 นางกิตินาท สมจริง

3 นางสาวกนกพร ล ่างาม 24 นายกุลพัทธ์ ชูสังข์

4 นางสาวกนกวรรณ สิทธิ 25 นายเกน พอใจ

5 พันโทกมลฤต ม่วงมณี 26 นางสาวเกศราภรณ์ สมใจ

6 นางสาวกรกมล กรแก้วกุล 27 นางสาวเกศรินทร์ วรรณทอง

7 นางสาวกรรณภรณ์ ช่วยชาติ 28 นายเกษมชัย สายเสมา

8 นางสาวกรวิกา เจริญประสิทธิ์ 29 นายโกวิท อิ มเต็ม

9 นางสาวกรวิยา โลหิตหาญ 30 นางสาวขจติา สกุลนาค

10 นางสาวกฤตพร ค่ามงคล 31 ร้อยต่ารวจเอกขวัญเจริญ ไกรทอง

11 นายกฤตวุฒิ ศรีไชย 32 นายเขมทัต วรรณสัย

12 นางสาวกฤติยา กิจกาญจน์ 33 นางสาวเขมรัตน์ กุณะแสงค่า

13 ร้อยต่ารวจเอกกฤษณะ เนินพุทธ 34 นายคชภคั คงวัน

14 นางสาวกัญจน์ชญา ค่าดวง 35 นายคมสัน รัตนสีหภมูิ

15 นางสาวกัญญณัช ค่าสิงห์ 36 นายครประสิทธิ ์โซ่เมืองแซะ

16 นายกันตินันท์ บางประสิทธิ์ 37 นางสาวค่าขวัญ พูลผล

17 นางสาวกาญจนา ยี โต๊ะ 38 นางสาวจรัญญา วัฒนสุนทร

18 นางสาวกาญจนา สารังงาม 39 นายจกัร์กฤษ ร่วมกูล

19 ว่าที ร้อยตรีหญิงกานติกานต์ บัวเนียม 40 นายจกัรพงศ์ หมื นรัตน์

20 นางสาวกิตติยา ขันเกษตร

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

   รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 1 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

41 นายจกัรพงษ์ สายเพชร 61 นางสาวชนินาถ สิทธิหล่อ

42 นางสาวจติติมา อาจภกัดี 62 นางสาวชรินันท์ พรหมอารักษ์

43 นางสาวจติรา พานิชกุล 63 นายชวัลวิทย ์ นาอุดม

44 นางสาวจติราพร ครรไล 64 นายชัยชนะ สังข์พระ

45 นางสาวจติราภรณ์ ชิดชม 65 นายชัยยทุธ ฮ่องสาย

46 นางสาวจริาพร เคี ยมการ 66 นายชัยวุฒิ ทองเหม

47 นางจริาวัลย ์ธนาเจริญสกุล 67 นางชื นสุข ศรีวิมล

48 นางสาวจรีวรรณ ศรีสุข 68 นายชุติเดช วรรณโวหาร

49 นายจรีศักด์ิ น้อยบาท 69 นายเชษฐา พวงคต

50 นางสาวจรีาภรณ์ วงค์มีบุญ 70 นายเชาวน์รัตน์ ติยะบวรวงศ์

51 นายจฑุาพงศ์ สรรพโส 71 นายเชี ยวชาญ กุลยะ

52 นางสาวจฑุามาศ กล้าณรงค์ 72 นายโชตินรินท์ กุลบุริศร์โอฬาร

53 นางจฑุารัตน์ นวสกุลชัย 73 นายไชยลาภ สร้อยเพชร

54 นางสาวจฑุารัตน์ อาการส 74 นางสาวญาณิศา ภคัวงค์

55 นายเจตวัฒน์ มหาโคตร 75 นางสาวณฐมน แสนสมชัย

56 นายเฉลิมพล ชินะรา 76 นายณรงค์ชัย บานชื น

57 นางสาวชญาภา ปาโสรักษ์ 77 นายณรงค์ชัย ปู่เป็ง

58 นายชฎลิ สุยะ 78 นางสาวณัฏฐ์ณิฌาฌ์ ศรศิลป์

59 นายชนกนันท์ ปิ่นทอง 79 นางสาวณัฏฐ์นรี สัจจานันท์

60 นางสาวชนิตร์นันท์ จุ่มต้ัง 80 นายณัฐกร นันตวิชัย

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 2 (รำยงำนตวั KLB 201)

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

81 นางสาวณัฐดา สุนันท์ 101 นางสาวทิพาภรณ์ ประทุมนันท์

82 นายณัฐธีร์ ฤกษ์อริยพงศ์ 102 นายทีทัช สินไชย

83 นายณัฐนนท์ นวลพุฒ 103 นายธงชัย วังทะพันธ์

84 นายณัฐพล เกษมสุข 104 นายธงธวัช ศรีจนัทร์งาม

85 จา่อากาศเอกณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์ 105 นายธนกร เทพทอง

86 นางสาวณัฐิดา พรหมพินิจ 106 นายธนดล สถาวรเวทย์

87 นางสาวณัฐิยา ชยนันท์ 107 นายธนพงศ์ เกษรบัว

88 นางสาวณิชากร ปาวะรีย์ 108 นางสาวธนพร นาราช

89 นางดวงกมล สุวรรณโณ 109 นายธนวัต ศรีลาชัย

90 นางสาวดาวฤกษ์ บุญมีมา 110 นายธนา วงค์ธนานันท์

91 นายด่ารง พุมมา 111 สิบเอกธนาวิทย ์ขันทะ

92 นายต่อศักด์ิ ทองนิโรจน์ 112 นายธวัชชัย ทรัพยข์่า

93 นายตีรณ ศิลาลาย 113 นางสาวธัญญา วงค์เมือง

94 นายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์ 114 นางสาวธัญรัตน์ อรรถพิจารณ์

95 นายทศพร หลีพันธุ์ 115 นางสาวธัญลักษณ์ ญาณะ

96 นายทัศชนะ ล้ิมละไม 116 นางสาวธันทิวา ประสมทอง

97 นายทัฬหพงศ์ ปาเวียง 117 นางสาวธันยช์นก บุญสนิท

98 นายทินกร กองศิลา 118 นายธิติ นกจนัทร์

99 นางสาวทิพยสุ์ดา บุญแสนแก้ว 119 นายธิติพงษ์ พนารัตน์

100 นางสาวทิพวรรณ เทพวงค์ 120 นายธีระ ซินมุข

รำยชือ่มหำบัณฑิต

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 3 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

121 นายธีระศักด์ิ ประเสริฐลาภ 141 นายนิรุธ ชัยธงรัตน์

122 นายนครินทร์ มหัทธนโชษิต 142 นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก

123 นางสาวนงลักษณ์ อมรไพศาล 143 นางสาวนุริน ประทุมมณี

124 นายนนทวัฒน์ ยทุธเสน 144 นางสาวเนาวรัตน์ สลับสี

125 นายนพดล ค่าเสาร์ 145 จา่เอกบุญมี สุขส่าราญพงค์

126 นายนพพัทร วิศิษฐ์สกุล 146 นางสาวบุญยวีร์ งามเจริญ

127 นางสาวนพวรรณ แสงวารี 147 นายเบญจรงค์ ค่าพุฒ

128 นางสาวนภทัร ประทุมพงษ์ 148 นายปฏวิัติ ค่าลีมัด

129 นายนรนาถ การะนนท์ 149 นางสาวปภสัรา ชูเชิด

130 นางสาวนฤมล คนหมั น 150 นายปภาวิน เมืองแสน

131 นางสาวนฤมล อินตา 151 ร้อยโทปรมินทร์ ลีลาธีระกุล

132 นางสาวนันทปัทม์ สาริมาน 152 นางสาวปรมินทร์ตา ปุยะติ

133 นายนันทพงษ์ บุญพงษ์ 153 นายปรวีร์ โง้วศิริ

134 นางสาวนันทวัจน์ อภรัิตนอุดมคุณ 154 นายประกิต เก้าคุณากร

135 นางสาวนิดารัตน์ จนัมนตรี 155 นางสาวประณิดา ศิริวัฒนะ

136 นางสาวนิตยา โบแบน 156 นายประทีป ศิลปสูงเนิน

137 นางสาวนิตยา พุ่มพา 157 นายประยง ศิริรักษ์

138 นายนิติพงศ์ เดือนเพ็ญ 158 นายประสงค์ พิมพา

139 นายนิติพงศ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์ 159 นายประเสริฐ มหาสุข

140 นางสาวนิภาพร สุขด้วง 160 นายประเสริฐศักด์ิ ศรีโสภา

แถวที่ 4 (รำยงำนตวั KLB 201)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

161 ร้อยโทปรัตถกร รุ่งโรจน์ 181 นางสาวพรนภา ทรัพยสิ์นกีรติ

162 นายปราณีต แผงนาวิน 182 นางสาวพรพรรณ เฉลยภพ

163 นายปริญญา แก้วมณี 183 นายพรพล ขันธุปัตน์

164 นางสาวปริยาภทัร กาลปักษ์ 184 นางพรสวรรค์ จนัดีบุตร

165 นายปรีชา บินหมูด 185 นางสาวพรสวรรค์ ส้มไม้

166 นายปฤษฎ ีพรหมรักษ์ 186 นายพร้อมพงศ์ ศิริแสน

167 นายปวริศฐ์ พงศ์ภคัศิริ 187 นายพลวัต วะสุขันธ์

168 นางสาวปวีณอร ศรีจนัทร์ทอง 188 นายพสธร สีดาทอง

169 นางสาวปวีณา ใจเรือน 189 พันจา่อากาศเอกพัชรพล ม่วงทอง

170 นางสาวปานชนก ปานมณี 190 นางสาวพัชราภรณ์ แสงอรุณ

171 นางสาวปาริชาติ อัศวพฤกษชาติ 191 นายพัฒนพงศ์ บัวคีรี

172 นายปิยะนัฐ กุลหงษ์ 192 นางสาวพัทธจติ ราชดี

173 นายปุณชัท หาสารีสร 193 นายพันธ์ยศ ศรีอินทร์

174 ร้อยต่ารวจเอกผล ตลอดไธสง 194 นางสาวพิชญารัตน์ สุวรรณสิทธิ์

175 นางสาวผ่องพรรณ เสนเกตุ 195 นายพิเชษฐ พุ่มนวน

176 ร้อยต่ารวจเอกไผทรัฐ มุละสีวะ 196 นายพิทวัฒน์ ศุภปัญญาพงศ์

177 นางสาวพนิดา บุญศรี 197 นางสาวพิมพ์ชนก สิริสุวลักษณ์

178 นางสาวพรณิชา คามดิษฐ์ 198 นางสาวพิมพรรณ กันทาสุวรรณ์

179 นางสาวพรทิพย ์พลวงษ์ศรี 199 นางสาวพิมพวรรณ คูณทรัพย์

180 นางสาวพรทิพย ์สิทธิ 200 นางสาวพิมพัตร สุทธิประภา

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 5 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นางสาวพิมพิศา  ปานทอง 221 นายยศถา จาริพันธ์

202 นางพีรมณฑ์ ภูท่รัพยม์ี 222 นายยทุธสิทธิ ์ศรีนนเคน

203 นายเพชรโพธิช์ัย เลียบไธสง 223 นางสาวยวุรัตน์ เด็นหลี

204 นางสาวเพ็ญนภา ก่อการ 224 นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง

205 นางสาวภวรัญชน์ ดวงประภา 225 นางสาวเยาวลักษณ์ ใบรัก

206 นายภคัศรัณย ์ทองหัตถา 226 นายรักสกุล   ชูปลอด

207 นายภทัรกฤติ สมทรัพย์ 227 นายรัชพล รุ่งรัศมี

208 นายภาคภมูิ หงษ์รุจโิก 228 นายรัฐยทุธ์ ประโพธิทานัง

209 นายภาณุวัฒน์ อิ นแก้วถา 229 พันต่ารวจโทรัตนบดินทร์ รอยเวียงค่า

210 นายภรีาวินทร์ รัตนมณีพันธ์ 230 จา่อากาศตรีราชันย ์บุญนิธิรัตนพงษ์

211 นายภกูิจ สุดศิริ 231 นางสาวรุจริา บูรณทรัพย์

212 ว่าที ร้อยตรีมณเฑียร บุญยง 232 นางสาวลลิตา ไสยแ์สง

213 ว่าที ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม 233 นายลอราช ประสพภกัตร์

214 นางสาวมะลิวัลย ์สุขศิลา 234 นางสาวลัดดาวัลย ์หนูนุ้ย

215 นางสาวมัชฌิมา คงเจริญ 235 นางสาววงจนิดา จนัรอง

216 นางสาวมัลลิกา บัวโพช 236 ร้อยต่ารวจเอกวชิรวิทย ์พวงประโคน

217 นายมาโนช วิเชียร 237 นายวรกานต์ มีแวว

218 นางสาวมาริสา ทองนุ่น 238 นายวรท เทอดวีระพงศ์

219 นางสาวมุกลินทร์ หงษ์พงษ์ 239 นายวรวิทยา ชุติมา

220 นายยรรยง อินนุรักษ์ 240 นางสาววรัญญา วุฒิพันธุ์

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 6 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

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

241 นางสาววรีรัตน์ ชื นภกัดี 261 นายศรัญย ูงามตะคุ

242 นางสาววสุนธรา หนันดี 262 นางสาวศศิมาภรณ์ ชัยชนะ

243 นายวัชรพงษ์ พิเสม 263 นายศักด์ิวิชิต ชูวงศ์

244 นายวัชรพงษ์ สันติภพ 264 นายศิครินทร์ เชื้อกุลา

245 นายวัชรพล ช่างสากล 265 นางสาวศิราภรณ์ ศรีอินทร์

246 นางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร 266 นางสาวศิริพร ศรีพุฒ

247 นายวันชนะ ช่างงาน 267 นางศิริพร อภเิดช

248 นายวัลลภ มนตรีวงษ์ 268 นางสาวศิริวรรณ เขื อนค่า

249 นางสาววาสนา คงข่า 269 นายศิโรช จนัทวโร

250 นางสาววิภาวดี รอดเกิด 270 นายศุภกร ส่าราญ

251 นางสาววิยะดา สีหา 271 นายศุภกร อันนอก

252 นางสาววิริยา ศรีวุฒิวงศ์ 272 นายศุภกิจ พงษ์พิพัฒน์

253 นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ 273 นายศุภชัย วิเชียร

254 นางสาววิลาวัณ ศรีสะอาด 274 นางศุภร เหมือนมาตร

255 นางสาววิไลรัตน์ สวัสด์ิวงศ์ 275 นางสาวสตรีรัตน์ เด็กยอง

256 นายวิศรุต มหาสุวีระชัย 276 นายสนทยา ดวงจนัทร์

257 นายวีรพจน์ ธีรชาญวิทย์ 277 นายสมชาย พรมขวัญ

258 นายวีรภทัร ใจวงษ์ 278 นายสมพร เจย้แก้ว

259 เรือโทวีระชัย ถนัดหนังสือ 279 นายสมยศ สุดแสนยา

260 นายวีระพล ไฝ่แจค่้ามูล 280 นายสมศักด์ิ บรรลุ

แถวที่ 7 (รำยงำนตวั KLB 201)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นายสรรเพชญ วรสา 301 นางสาวสุดาทิพย ์อินควร

282 นายสรวิชญ์ ชนะพันธ์ 302 นางสาวสุดารัตน์ ดีเลิศ

283 นายสรวิชญ์ เฎชสมเจริญ 303 นายสุทธิพงศ์ สงตลาด

284 นายสราวุฒิ พลบ่ารุง 304 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล

285 นายสหัส จติปัญญา 305 นายสุทธิลักษณ์ สุวรรณ

286 นายสันติสุข ขาวสระคู 306 นางสาวสุธาทิพย ์ฤทธิไกรวรกุล

287 ร้อยต่ารวจโทสัมพันธ์ ธนูทอง 307 นางสาวสุนิษา ท่าจนี

288 นางสาวสายฝน พรมแก้ว 308 นางสาวสุนิสา เนินบก

289 ว่าที ร้อยตรีสิขเรศ ปะวะเส 309 นางสาวสุปัญญา ทองนอก

290 นายสิทธิกร ยะค่าแจ้ 310 นางสุพรรษา แก้วขุนทด

291 นายสิทธิพร จรเอียด 311 นางสาวสุภาพร คงสุขขี

292 นายสิทธิศักด์ิ อักษร 312 นางสุภาวดี รุ่งรัศมี

293 พันต่ารวจโทสิรภพ กายพันธ์ 313 นางสาวสุมาลี วิรุณพันธ์

294 นางสาวสิริกร พวงเพชร 314 นางสาวสุมิตรา มิมไธสง

295 นางสาวสิริธนา บุนนาค 315 นายสุเมธ ทนะขว้าง

296 นางสาวสิริลักษณ์ อภยัโส 316 นายสุรเกียรติ หลีแคล้ว

297 นางสาวสุขใจ ชมเชย 317 นายสุรศักด์ิ ศรีเทพ

298 นางสาวสุจติรา โดยอาษา 318 นายสุริโย พรมสวัสด์ิ

299 นางสุชาดา โพธิมาศ 319 นางสาวสุรีนันท์ มานะ

300 นางสาวสุชาดา สีเพ็ญ 320 นางสาวสูงสุด คุ้มภยั

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 8 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

321 นายแสงตะวัน ภดูวง 341 นางสาวอมรรัตน์ ยนืยง

322 นายแสงระวี ชิณวงค์ 342 นายอมรฤทธิ ์เนินผา

323 นายโสภณ สุขส่าราญ 343 นายอมรินทร์ ทิพยอ์ักษร

324 นางสาวโสภาวรรณ จะรอนรัมย์ 344 นางสาวอรอนงค์ พรหมพิมพ์

325 นางสาวโสภ ีต่อเชื้อ 345 นางอรอุมา ไชยธรรม

326 นางสาวหัตถญา พูลเฉลิม 346 นางสาวอริญรดา เจนจบ

327 นายหัตถศิษฏ ์โพธิสุ์วรรณ 347 นายอรินทร์ ใจแน่น

328 นายอนวัช นาจรูญ 348 นางสาวอริยาพร จมูจนัทร์

329 นางอนัญญา สวัสดิสาร 349 นางสาวอริสา โนนศิลา

330 นายอนิรุตต์ สุโทษา 350 นางสาวอรุณลักษณ์ ประคองใจ

331 นางสาวอนิสรา จนัทร์ประยงค์ 351 นางสาวอังคณา ใจเอ้ย

332 สิบต่ารวจโทอนุวัฒน์ อินทะจกัร 352 นางสาวอัญชลี ดีสูงเนิน

333 นางสาวอนุสรา ทองคณารักษ์ 353 พันจา่อากาศเอกอาทิตย ์นึกได้

334 นายอภชิา นันทะวงค์ 354 นายอาทิตย ์สุโยธา

335 นายอภชิาติ กันธิมา 355 นางอาทิตยา มากโสด

336 นายอภชิาติ ตรีเดชา 356 นายอานนท์ ชัยมนตรี

337 นายอภชิาติ วงศ์น้่าค่า 357 นายอานนท์ ตนัยศักด์ิ

338 นายอภเิชษฐ์ สุทนต์ 358 นายอานนท์ ต่อพลธรรม

339 นางอภญิญา สุวรรณ 359 นางสาวอาลิญา อินนันทะ

340 ดาบต่ารวจอภรัิฐจกัร กงจกัร 360 นายอ่านาจ มหายนต์

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 9 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

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

361 นายอ่าพล ตึกสูงเนิน

362 นางสาวอินตรา ค่าหลอม

363 นายอิษฎากร ต้ังวงษ์เจริญสุข

364 ร้อยตรีอิสระ พาภริมย์

365 นางสาวอุดมทิพย ์ปู่บุตรชา

366 นางสาวอุมากาญจน์ ประแดงปุย

367 นายเอกฉัตร รอดคืน

368 นายเอกชัย พรหมแสง

369 นายเอกพงศ์ ทองชู

370 พันจา่เอกเอกราช นาคทอง

371 นายเอกอักษร ขันทอง

372 นายโอภาส พุกกลิ น

แถวที่ 10 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

    รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (นครศรีธรรมรำช, ปรำจีนบุร,ี อุทัยธำนี, เชยีงใหม,่

 สุโขทัย, ตรัง, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย,์ นครพนม, อ ำนำจเจริญ, กำญจนบุร,ี อุดรธำนี, สุรินทร)์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 28 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 4 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)
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