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ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์) 21 นายคุณานนต์ หมายดี

1 นางสาวเจณณี  ฤกษ์เมือง 22 นายจกัรี ขอเจริญ

2 นายชาญณรงค์  รัตนพนากุล 23 นางสาวจนัทร์ทา มัง่ค ามี

3 นางสาวตวงทอง สินชัย 24 นายจารุกิตต์ิ คงพุกา

4 นางสาวทัธภร  ธนาวริทธิ์ 25 นายจริกิต์ิ ทองปรีชา

5 นางสาวปทุมวรรณ  กาลปัก 26 นายจริะวัฒน์ สุภาวสุวัตร์

6 นายโยธิน  นวบุตร 27 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรณรงค์ วงค์สลี

7 นายวชิรวิทย ์ วิชาสวัสด์ิ 28 นายเฉลา ชาวยศ

8 นางสาวโสภนิ โพยมรัตนสิน 29 นางสาวชนม์นิภา เขียนนอก

9 นางสาวอัญชลี  ศรีเกตุ 30 นางสาวชนิตา เฮ้าปาน

รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 31 นางสาวชมพูนุช ดีอินทร์

10 นางสาวกมลพร สรสิทธิ์ 32 นายชยาทิต พรอัมรา

11 ว่าที่ร้อยตรีกมลสัณห์ ศรียารัณย 33 นางสาวชรินรัตน์ ยาพิกุล

12 นางสาวกัญญาพัชร อยู่สบาย 34 ร้อยโทชัชพล อินกว่าง

13 นางสาวกัณฑมาส วงษ์ประดิษฐ์ 35 นายชัยณรงค์ ปัญจศุภโชค

14 นางสาวกัลยท์ิชา ทองนาค 36 นายชาญชัย ห้วยเรไร

15 นางสาวกานต์พิชชา ศิริ 37 นางสาวชาลินี ศรีอ่ าอ่วม

16 นางสาวเกวรินทร์ ทิพยมงคลกุล 38 นางสาวชิดชนก ชูนุช

17 นางสาวเกษร เชิญผ้ึง 39 พันต ารวจตรีชิต ศรีไชย

18 ร้อยต ารวจเอกเกียรติศักด์ิ เมืองสมบัติ 40 นายชิษณุสิทธิ ์ทารินทร์

19 นายคณาวุฒิ ประสานเนตร

20 นายคุณากร ประสิทธิพ์รกุล

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

         ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์), รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 29 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 5 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 1 (รำยงำนตวั KLB 201)
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41 นางสาวฐิติวรรณ จุ้ยเจริญ 61 นางสาวนภาภร เกษอางค์

42 นายณพวิทย ์ดิษยนันท์ 62 ร้อยต ารวจเอกนภพีัชร เกษรา

43 นายณภพ หอไชยพร 63 นางสาวนราวดี ลืมลม

44 นายณภคัพงศ์ เฟื่อขุนทด 64 นางสาวนรินทิรา ผิวโต

45 ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวัฒน์ เจริญคชวัตร 65 นางนัทธิชา ปุ่นอุดม

46 เรืออากาศเอกหญิงณัฐกฤตา อุ่มสาพล 66 นายนันทพฤฒ วรินทรเวช

47 นายดนัย นาถาบ ารุง 67 นางสาวนิตยา สุริน

48 นายทศพร ขาววงษ์ 68 นายนิธิโชติ ชัยชนะ

49 นางสาวทิพยว์ิมล เอี่ยมสุนทร 69 นางสาวนิภาพร บุตรเสน

50 นางสาวทิพสุดา แก้วหนองปิง 70 นางนิภาพร อุ่นบรรเทิง

51 นางสาวเทวพร พุฒเกิดพันธุ์ 71 นายเนติพัชญ์ ธามณี

52 นายธนกร อ่างค า 72 นางสาวบัณฑิตา โสภาชื่น

53 นายธนเกียรติ โพธิม์ล 73 นางสาวบัสตี สารี

54 นายธนดล เกษา 74 นางสาวบุษยา นิลฉวี

55 นายธนพัต อุทยานกร 75 นางสาวเบญญาภา จนัทวงศ์

56 นายธนัชชนม์ แก้วพวง 76 นายปกรณ์ พุทธพรหม

57 นายธรรมปพน กมล 77 นางสาวปฏญิญา ศุภรัตน์

58 นางสาวธันยณิ์ชา มโนนิติธรรม 78 ร้อยโทประชา วงษ์พินิจ

59 นางสาวธันยนันท์ รัตนวราหะ 79 นางประภสัสร สิงห์สุริยะ

60 ว่าที่ร้อยตรีธีระยทุธ ชูศรีโฉม 80 นายปริญญา แก้วเรือง

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

         ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์), รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 29 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 5 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 2 (รำยงำนตวั KLB 201)
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81 นายปรีชา ตรีไวย 101 นางสาวพิมพ์พรรณ จนัทร์สว่าง

82 นางสาวปัญญ์ธิรา รอดผล 102 นายพีรวัศ พรรณขาม

83 นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย์ 103 นายไพศาล ปานแป้น

84 ว่าที่ร้อยตรีปิยงักูร พวงแก้ว 104 นายไพศาล หนูปาน

85 นายพงษกร คุ้มใจดี 105 นายภพพล ร าเพยเพชร

86 นางสาวพยดุา แยม้กล่ิน 106 นางสาวภรอักษร นนทปทุม

87 นางสาวพรทิพย ์เข่งแก้ว 107 พันต ารวจโทหญิงภทัรกร ธนกนกบวรกุล

88 นายพรเทพ ทองดี 108 นายภญิโญ พรมเสือ

89 นางสาวพรปวีณ์ สหัสสนิมิตกุล 109 นางสาวมติกา อารยะภกัดี

90 นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์ 110 นางสาวมนพัทธ์ ปาณิกบุตร

91 นางสาวพรศิริ ทรงลักษณ์ 111 นางสาวมนัสนันท์ ผ่องแผ้ว

92 นางสาวพัชรดา รัตนะ 112 นางสาวมนัสวี ศรีสมบัติ

93 นางสาวพัชราภรณ์ ต่างใจ 113 นางสาวมัลลิกา กวงแหวน

94 นางสาวพัชรินทร์ ชาตะนาวิน 114 นายมารุต วะโหรัมย์

95 นางสาวพัชรี ทองเสริม 115 นางสาวมิรันตี พิมพิรัตน์

96 นางสาวพัชรี สินเจริญ 116 นายยศสรัล สมนวล

97 นางสาวพัชรีรัตน์ นาวา 117 นายยอดชาย สายสอน

98 นางสาวพัทธ์ธีรา ชุ่มใจ 118 นางสาวรัชฎาภรณ์ หงษ์ภกัดี

99 นางพัทธนันท์ จงเกษกรณ์ 119 นางสาวรุ่งนภา จนัทร์อ่อน

100 นางพิมพ์กมล ไชยสมภาร 120 นายวรวุตร์ บรรดาลทรง

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 5 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 3 (รำยงำนตวั KLB 201)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 29 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

         ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์), รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
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121 นายวราวุฒิ แก้วเดช 141 นางสาวสุพรรณษา จ าอินทร์

122 นางสาววัชนี อัชฌานภาลัย 142 นางสาวสุพรรณี นันทพล

123 นางสาววาริกา กล่ินสุคนธ์ 143 นางสาวสุพรรษา เมืองสนธิ์

124 นายวิชภทัร มีจติร 144 นางสาวสุพัตรา สิมมาลา

125 นายวิทวัส จงรักวิทย์ 145 นางสุภาณี คัมภริารักษ์

126 นางสาววิไลวรรณ โสภาคะยงั 146 นางสาวสุภาพร ศรีราพัฒน์

127 ร้อยต ารวจเอกวิษณุ นวนมุสิด 147 นางสาวสุมาลี จทุอง

128 นางสาวศิรินทิพย ์แสงมิง่ 148 นายสุริยนั แสงสุวรรณโณ

129 นางศุภกานต์ กุลเจริญ 149 นางสุวรรณกมล อมฤตวารี

130 นายสถาพร กุ้งทอง 150 นางสาวอภญิญา ไลไธสง

131 นายสรภคั รัชตโสภณ 151 นางสาวอรทัย กระวานชัย

132 นางสาวสอยฤทัย เกล้ียงนิล 152 นางสาวอรพรรณ หนูเสน

133 นายสันติ เที่ยงมาก 153 นายอรรถพล หวังสู่วัฒนา

134 นายสามารถ จติวงษ์ 154 นางสาวอรวรรณ นิลอุบล

135 นางสาวสินีนาฏ กล่ินคุ้ม 155 นางสาวอรอุมา ตีระศรี

136 นางสาวสิริกร ชิงดวง 156 นางสาวอรุณวรินทร์ บุตรวิเศษ

137 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุจติรา ทองสัมฤทธิ์ 157 นางสาวอัญญาณี เทศประสิทธิ์

138 นางสาวสุธารัตน์ แลพวง 158 นายอาคม วะเนจร

139 นายสุประวีณ์ มัง่มีทรัพย์ 159 นายอาธิป ปัญญาประเสริฐ

140 นางสาวสุปราณี พูนณรงค์ 160 นางสาวเอมอร สุระจติร์

           เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 5 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 4 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

         ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์), รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 29 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)
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