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นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต นิตศิำสตรมหำบัณฑิต

1 นายกษิด์ิเดช  สุทธิวานิช 19 นางสาวกนกวรรณ คล้ายมณี

2 พันต ารวจตรีฉัตรชัย ภเูจริญ 20 นางสาวกมลวรรณ กาญจนะ

3 นายธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์ 21 นายกรพงศ์ ชินโน

4 นางพัชมณ  ใจสอาด 22 นายกฤชวัฏ จมัปาสุต

5 นางวิชุดา  ธนมิตรามณี 23 ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์ โง่นค า

6 นายสมบัติ  อรรถพิมล 24 นายกฤษดา พงษ์พานิช

7 นายอนุกูล  ตันติมาสน์ 25 นายกฤษดา อุ่นอารมณ์

ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (ทำงสังคมศำสตร)์ บริหำรธุรกิจ 26 นางสาวกฤษติญาภา ชูประจติต์

8 นางสาวสาวิตรี  ละครพล 27 นางสาวกล่ินสุคนธ์ มักการุณ

ปรัชญำดษุฎบีัณฑิต (บริหำรธุรกิจ) 28 นายก่อเกียรติ ตันสิทธิพันธุ์

9 นางตวงทอง  ลาภเจริญทรัพย์ 29 นางสาวกัญญพัชร์ อยู่สนอง

10 นายศราวุธ สิริขจรเดชสกุล 30 นายกันตพงศ์ ช่วยรักษ์
ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 31 นางสาวกัลยสุ์ดา อักษรกุล

11 นายนที  อ่อนอิน 32 นางสาวกานดา เนาวบุตร

บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต 33 นายกิตติภพ ต้นโพธิธ์รรม

12 นายนนธณกฤต  นวลศรี 34 นางสาวกิตติมาศ ฉันทนานุวัฒน์

13 นายประวิทย ์ ฝึกฝน 35 นายกิติก้อง คณาจนัทร์

14 นายพูนสวัสด์ิ  แก้วเกียรติสกุล 36 นางสาวกีรนาถ เดชเดโช

15 นายมีเดียน จมูะ 37 นายเกษตรศักด์ิ บุญโต

16 นายรัชชสิทธิ ์ เสวกเสนีย์ 38 นายเกษมสันต์ ครองส าราญ

17 นายสุเทพ  เล็กชนาลัยสกุล 39 นางสาวเกษร เพียรดี

18 นายอินทนนท์  จั่นนิลลา 40 นางสาวเกสรีนันท์ ยิ้มใย

รำยชือ่มหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)
เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 1 (รำยงำนตวั KLB 201)

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,
บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)
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41 นายไกรพล กล่อมจติต์ 61 พันต ารวจโทชวลิต จนิดารัตน์

42 นางสาวเขมณัฏฐ์ ดิสสงค์ 62 นายชัยยทุธ ศรีจนัทร์

43 นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน์ 63 นายชาญชัย อมรสรวง

44 นายฆโนทัย เดชะเทศ 64 นางสาวชาลิสา ชาติปัญญาวุฒิ

45 นางสาวจงจติต์ คงนคร 65 นางสาวชิดชนก อยู่ดี

46 นางจตุพร หวานมาก 66 นายไชยเชษฐ ทองค าสุก

47 นางสาวจรวยพร เหมรังษี 67 นางสาวโซวอี้ ส าอางเนตร

48 นายจเร คงทอง 68 นางสาวณริศรา นิยมราช

49 นายจกัรวาล กลีบบัว 69 นางสาวณัชชา ศรีจ าปา

50 นายจกัรี บุญญานุพงศ์ 70 นายณัฏฐ์นนท์ จารุวนาลัย

51 นางสาวจารุณี พรมแสน 71 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏณิชา บัวเกตุ

52 นางสาวจริภทัร์ แพงสี 72 นางสาวณัฐกานต์ ธรรมรัตน์

53 นางสาวจริาพร อ่อนแก้ว 73 นายณัฐชนน อึงศรีสวัสด์ิ

54 นายจฑุาวัชร บุญทอง 74 นายณัฐพล ชูนุ่น

55 นายจมุพล ประทีปถิ่นทอง 75 นางสาวณัฐวรินทร์ ชูทอง

56 นายเจษฎา ปิยะสุวรรณวานิช 76 นายณัฐวุฒิ ชุนเชย

57 นางสาวฉัตรสุดา โตสกุล 77 นางสาวณัฐิดา หิรัญ

58 นายเฉลิมพงศ์ สุดไกรไทย 78 นางสาวณิชกาญจน์ ร้ิวกุลประเสริฐ

59 นางสาวชญากรลักษณ์ จนัครา 79 นางสาวณิชากร หนูอุไร

60 นางสาวชลลดา วิชัยดิษฐ์ 80 นายดนุภทัร วิสุทธิภกัดี

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 2 (รำยงำนตวั KLB 201)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)
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81 นางสาวดวงนภา นันตาแสง 101 นางสาวนันทนิตย ์มูลตรีบุตร

82 นายด ารงค์ ปานมพฤกษ์ 102 นางสาวนันท์พิพัฒน์ ยกุตานนท์

83 นายดิษฐ์สกุล ดิษฐ์เจริญ 103 นายนิติ หวังสุนทรชัย

84 ร้อยต ารวจโทหญิงทศวรรธ์ หิรัญบูรณะ 104 นายนิติพันธ์ อินทโชติ

85 นายทินกร ฮ่ันตระกูล 105 นางสาวนิศวรัตน์ ชูทอง

86 นางสาวทิพจฑุา ฉันธนสุขกิจ 106 นายบรรณกูล การกิ่งไพร

87 นางทิพวัลย ์แซ่เอี๊ยะ 107 ดาบต ารวจบรรลุ ภาระราช

88 นายธงทอง เวณุจนัทร์ 108 นายปฏธิาน อรัญนารถ

89 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนภรณ์ สีหะวงค์ 109 นายปรารถนา บุญอาษา

90 นางสาวธนัชภคั อาภาขจร 110 ร้อยต ารวจเอกหญิงปวรี เขื่อนเพ็ชร

91 นายธนาธิป วิชัยวงษ์ 111 นางสาวปัญชนิตย ์นาคะเสง่ียม

92 นางสาวธมลลักษณ์ สบายยิ่งดลเดช 112 นายปัญญากร ทองทรัพย์

93 นางสาวธรรมิกา คุณตะโย 113 นางสาวปิ่นแก้ว โพธิสาร

94 นายธฤต ต้ังวงศ์ตระกูล 114 พลตรีเปรมชัย สโรบล

95 นางสาวธวชินี พลยมมา 115 นายพชร ชัยวี

96 นายธ ามรงค์ ประสพสุข 116 นายพชรพงศ์ ว่องธัญญการ

97 นายธีระพร บัวแก้ว 117 นางสาวพนิดา ตีรกาญจนา

98 นายนพดล มิตรานนท์ 118 นายพรเทพ บุตรสี

99 นางสาวนริศรา เพชรรัตน์ 119 นางสาวพรพิมล เนาวศรี

100 ร้อยต ารวจโทนัทธนธรณ์ ปิ่นนาค 120 นายพลสรร สายฟ้า

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 3 (รำยงำนตวั KLB 201)
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121 นางสาวพลอยไพลิน มูลมี 141 นางสาวมะณีฎา ก าพระบาง

122 นายพัชรชัย ชาญณรงค์ 142 นายมัททวะ จนัทราทิพย์

123 นายพัชรินทร์ โสภณประยรูกูล 143 นางสาวมัลลิกา ยะปะนันท์

124 นางสาวพัชรี สีบุดดี 144 นางสาวมาติกา มะลาหอม

125 นางสาวพัณนิดา ศรีจนัทร์ 145 นางสาวมุกธิดา เธียรปรีชา

126 นางสาวพันทิพา ไพรสัณฑ์ 146 นายเมธัส อุดมวิทย์

127 นายพิชญ์สุภคั จงจติร 147 นายยทุธพงศ์ เพชรโชติ

128 นางสาวพิชญานิน ล้ิมสกุล 148 นางสาวรพีพร แป้นปล้ืม

129 นางสาวพิชญาภา ต้ังนิติธาดา 149 นางสาวรสสุคนธ์ ทองท่าชี

130 นายพิชัย นะทอง 150 นายรัชภมูิ จนัทรรัตน์

131 ร้อยต ารวจเอกพิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย 151 นางสาวรัตติกาล พรมชาวเสียง

132 นายพิพัฒน์ บุญมณี 152 นางสาวฤทัยชนก เนียมวดี

133 นายพีระพงค์ ต้ังทรงสวัสด์ิ 153 นายลิลิต สักลอ

134 นายพูลทรัพย ์เดือนเพ็ง 154 นางสาววรรณพร พุ่มสุคันธรส

135 นางสาวเพียงพร วนะวนานต์ 155 นางสาววรรณวิษา เหมทานนท์

136 ว่าที่ร้อยตรีภทัรพล จนัทร์เจริญแดง 156 นางสาววรรณิภา รัตนพลที

137 นางสาวภทัรภร ภมูิภทัร 157 นายวรวิช เดชเจริญ

138 นางสาวภารุณี บินรามัน 158 นางสาววรันณ์ยา วัจนะสวัสด์ิ

139 นางสาวภษูณิศา แซ่ต๊ัง 159 นางสาววรางค์สิริ จารุทิพยม์งคล

140 นางสาวมนธิลา มีทอง 160 นางสาววราภรณ์ โพธิศิริ

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 4 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

รำยชือ่มหำบัณฑิต
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161 นางสาววราภรณ์ สุมาลี 181 นางสาวศิริวรรณ จงึเจริญนิรชร

162 นายวันชัย ขุนเพชรแก้ว 182 นางสาวศิวัญจพ์ร ลือชานิมิตจติ

163 นางสาววันวิสาข์ คงสกุล 183 นายศุภณัฐ สิทธิบุศย์

164 ร้อยตรีวินัย ชัยเพชร 184 นายศุภฤทธิ ์ถาวโรฤทธิ์

165 นางสาววีณา นุชตพงษ์ 185 นางสาวสกุณา แซ่ซ่ึง

166 นายศรัญ ชัยเกษตรสิน 186 นายสมพร ศิริพันธ์

167 นายศรัณญู สินประเสริฐ 187 นายสรรพกร กนก บุญสนอง

168 นายศรัณยช์ัย จนัทรมณี 188 นายสรวิช กลางพิมาย

169 นางสาวศรันยา หวังสุขเจริญ 189 นางสาวสรารัตน์ สุระมณี

170 นายศรายทุธ รักษาจนัทร์ 190 นางสาวสาวิตรี บูรณเพ็ง

171 นางสาวศศิธร งามเจริญธนา 191 นายสิทธิโชค วีระเกศ

172 นางสาวศศิธิดา ช่วยเชษฐ 192 นายสิรวิชญ์ เล่ือนชิด

173 นางสาวศศิวิมล โทหา 193 นางสาวสุกัญญา สุขช่วง

174 นายศักดา เกตุแก้ว 194 นางสุจติรา พิณประภศัร์

175 นายศักดา วงษา 195 นางสาวสุณิสา จติราวุธ

176 นายศักด์ิธิสิทธิ ์วรบุตร 196 นางสาวสุดารัตน์ ทองศักด์ิ

177 นายศิตวิทย ์ราชดี 197 นางสาวสุธินี วาจารีย์

178 นางสาวศิรินภา ละครชัย 198 นางสาวสุนิสา โนริยา

179 นายศิริพงษ์ รอดพึ่ง 199 นายสุพจน์ สุขโสภณ

180 นายศิริมงคล ปานประเสริฐ 200 นายสุรพร เล็กผลจนัทร์

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 5 (รำยงำนตวั KLB 201)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นางสาวสุวณีย ์ใจทน 221 นายเอกณรงค์ ศรีวิรัช

202 นางสาวสุวภทัร ธัญพิศุทธิ์ 222 นายเอกวิทย ์พลภกัดี

203 นายเสฎฐวุฒิ อมรชีวิน 223 นางอมรรัตน์ แก้วชื่น

204 นางสาวเสาวนีย ์สายใจ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต

205 นางสาวเสาวภา ปอศรี 224 นางสาวกณิศ ชัยชาญอุดมสุข

206 นายแสนพล คุ้มวงศ์ดี 225 นางสาวกณิศา ชัยชาญอุดมสุข

207 นางสาวอจลญา บริรักษ์วาณิชย์ 226 นายกพัช นิธิยานันท์

208 นายอดิศักด์ิ สุริกัน 227 นางสาวกมลชนก ละเลิง

209 นางสาวอธิตญา รอดทองแก้ว 228 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย ์พิทักษ์วาตินนท์

210 นางสาวอนันตญา สุขพิทักษ์ 229 นางสาวกรรณิกา กลับกูล

211 นางสาวอนิตา เจริญสุข 230 นางสาวกรรณิกา พันเจาะจง

212 นายอภณิห์ศักด์ิ คงสุวรรณ 231 นางสาวกรรณิการ์ กุมภณัฑ์

213 นายอรรถพล พรประสิทธิรั์ตนา 232 นางสาวกรรัตน์ อยู่ประสิทธิ์

214 นางสาวอังคณา มะเด่ือ 233 นางสาวกวินตรา บุญชู

215 นางสาวอัจฉรา ทองศรี 234 นายกองพล ช้างน้อย

216 นางสาวอัจฉรา เลากุลศานต์ 235 นางสาวกัณธิญา ตาก๋า

217 นางสาวอัจฉริยา จนัทรวิภาค 236 นายกิจกรเกียรติ ทองแดง

218 นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ 237 นายกิตติภทัร จติรกสิกร

219 นายอับดุลเราะห์มัน สุหลง 238 นางสาวกิตติยา บุญส่ง

220 นางสาวอาราดา คู่เจริญถาวร 239 นายกิตติศักด์ิ แสนแก้ว

240 นางสาวกุณกัญญา ฉิ่งทอง

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 6 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

241 นางสาวเกศริน อรุณฉาย 261 นางสาวชนณณิชา มหากาฬ

242 นางสาวคณิตา ชีวะดุษฎี 262 นายชยนัต์ ตปนียะตุรงค์

243 นายคามิน พยคัฆข์าม 263 นางสาวชลาสินธุ ์จ าภวังค์

244 นางสาวจรรยมณฑน์ เฟื่องฟู 264 นางสาวชวินดา แซ่เท้ง

245 นางสาวจรรยารักษ์ จอู าไพ 265 นางสาวชัญญานุต นาคีรักษ์

246 นางสาวจริยา นิรันดร์พงศ์ 266 นางสาวชัญญาภคั เหรียญทอง

247 นางสาวจนัทร์ทิวา พรมรัตน์ 267 นายชัยพัทธ์ สงวนรัตน์

248 นางสาวจนัทิมา บานแยม้ 268 นายชาคริต ไชยสัตยารักษ์

249 นางสาวจารุชา สง่าเพ็ชร 269 นางสาวชิยาวีร์ พรศิยาปพัฒน์

250 นายจ านงค์ เชื้อจนัทา 270 นางสาวชุติมา ผาสุข

251 นางสาวจติรลดา สุทธิตานนท์ 271 นางสาวชุนาภา แสงมณี

252 นายจติริน จติรเกตุ 272 นางสาวชุลีพร ศรีคะโชติ

253 นางสาวจรินันท์ ฉันท์วิริยา 273 ร้อยตรีเชิดศักด์ิ ฉัตรทอง

254 นายจริศักด์ิ โตรัตน์ 274 นายฐานันดร สติตรึก

255 นางสาวจฑุามาส สะท้อนดี 275 ร้อยต ารวจเอกหญิงฐานิดา มัน่กตัญญู

256 นางสาวจฑุารัตน์ สันติไชยนันท์ 276 นางสาวฐิตตา สิงห์มณี

257 นางสาวจรีุมาศ ไพรสุวรรณ์ 277 นางสาวฐิติพร พิมพ์เงิน

258 นางสาวฉัตธิยา พรหมดีราช 278 นางสาวฐิติพร สุวรรณปรีชา

259 นายเฉลิม ไฝทอง 279 นางสาวณปภชั สัมปัตตะวนิช

260 นางสาวเฉลิมพร สุกสอาด 280 นายณพวัฒน์ นิลลิกา

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 7 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

รำยชือ่มหำบัณฑิต
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นางสาวณริศรา ศรีปาน 301 ว่าที่ร้อยโทธนัช สังขพันธ์

282 นางสาวณัฏฐา นิลข า 302 นางสาวธมลวรรณ ดุลจ านงค์

283 นายณัฐกร รัตนวรรณ 303 นางสาวธัญชนก สังข์นาค

284 นายณัฐกานต์ ไว 304 นางสาวธัญญ์ฐิตา ภวูพัฒน์ศิรโชค

285 นางสาวณัฐธิดา เพชรพราย 305 นางสาวธัญญพัทธ์ ฐิติรัตน์ฐากุล

286 นายณัฐพงศ์ ทิพยเ์สถียร 306 นายธิติกร ศรีทองอุทัย

287 นางสาวณัฐภร คิดรอบ 307 นายธิติพันธ์ โชติพัชรโรจน์

288 นายณัฐวัฒน์ เศรษฐาวิบูรณ์ 308 นายธีธัช เลาหวิโรจน์

289 นายณัฐวัฒน์ อมรมุนีพงศ์ 309 นายธีรโชติ ฤทธิสาร

290 นางสาวณิชชภา บัวอ่อน 310 นายเธียร อัศวบุญเสถียร

291 นางสาวณิชชา ทองสะอาด 311 นางสาวนงนุช ภพูวก

292 นางสาวดนูนาถ เลาหล้า 312 นายนพรัตน์ แก้วม่วง

293 นางสาวดวงกมล แสงทินกร 313 นางสาวนภาพร สุขประจ า

294 นางสาวดวงดี มิสเล็ม 314 นางสาวนเรศรักษ์ เพชรไพศาล

295 นางสาวดาวรุ่ง ใจงาม 315 นายนลธวัช เรืองสวัสด์ิ

296 นายทรงวุฒิ เทียนทอง 316 นางสาวนันท์ธนภสั อัศวณัฏฐกร

297 นางสาวทิพยว์าภรณ์ มุลคุตร 317 นางสาวนาตยา ขันค ากาศ

298 นายเทวรินทร์ กนกวลีวงศ์ 318 นางสาวนิชาพัฒน์ ภคันันท์โชติวัตร

299 นางสาวธนธรณ์ ทิพวัน 319 นางสาวนิสสุตา วงษ์บาท

300 นายธนนันท์ เลียงเล็กจ านงค์ 320 นายนิเฮง จนัทร์วิเศษ

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 8 (รำยงำนตวั KLB 201)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

321 นางสาวนุษบา โปร่งกลาง 341 นายพงษ์สิทธิ ์อิฐสุวรรณ

322 นางสาวเนตรณัฐฐา เรืองประไพ 342 นายพญา ส่ือยรรยงศิริ

323 นางสาวบงกช พ่วงเจริญ 343 นางสาวพนิดา ไชยกาล

324 นายบทมากร วัฒนะนนท์ 344 นางพนิตตา บุญเจริญสุขกุล

325 นางสาวบังอร กองปัญโญ 345 นางสาวพนิสา ชะนา

326 นางสาวบัณฑิตา เตโชสกุลพาณิชย์ 346 นางสาวพรชนก บุญล้ า

327 นางสาวบุศรินทร์ พิศมัย 347 นายพลกฤษณ์ ประโรหิตานนท์

328 นางสาวเบญจวรรณ เจตรุ่งพันธุ์ 348 นางสาวพัชรี ธวัชสิน

329 นางสาวเบญญาภา สุขนึก 349 นายพัฒพงษ์ เอี่ยมธนาอนันต์

330 นายประจกัษ์ตรา แก้วมณี 350 นางสาวพัณณ์ชิตา ภทัรวิบูลยฉ์ัตร

331 นายประภากร สุขเจริญ 351 นางสาวพัสรา ประชาอุดม

332 นางสาวประภาพร ภมูิขุนทด 352 นางสาวพิชาวีร์ พิวัฒน์เมธากุล

333 นางสาวประภาภรณ์ พรพงษ์ไพศาลกุล 353 นางสาวพิมชญา อติวิชญา

334 นางประวีร์ ชัยชะนะ 354 นางสาวพิมพ์มณี ชาติสมบูรณ์

335 นายปราโมทย ์ประสิทธิลาโภ 355 นายพิริยะ พุ่มสุวรรณ

336 นางสาวปรีดา นิลแก้ว 356 นางสาวไพรวรรณ เหลาทอง

337 นางสาวปองชนก สุวรรณาภา 357 นางสาวภคมน เดชาพัชรเกษม

338 นางสาวปัฏธีมา แถลงศรี 358 นายภชัรพล พุกทอง

339 นางสาวปัทมนันท์ เลอศิริพงศ์ 359 นางสาวภทัราภรณ์ ช านาญกิจ

340 นางสาวปิยวดี เอื้อสามาลย์ 360 นางสาวภสัวรินท์ เจริญทรัพย์

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 9 (รำยงำนตวั KLB 201)
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ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

361 นายภาคิน ปิติโชคภธูิป 381 นางสาววราภรณ์ หลุมเจริญภกัดี

362 นายภานุพันธ์ ทับทิม 382 นายวัชรโชติถ์ นิ่มด า

363 นายภมูิ สันติสกุลวงศ์ 383 นางสาววัชราภรณ์ จ าภวังค์

364 นางสาวมณนภา เทียมผูก 384 นายวันชนก อ่องสี

365 นายมรุวัต หนูม่วง 385 นายวันชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

366 นางสาวมลฤดี จนัทรนิยม 386 นางสาววารีรักษ์ เสร็จธุระ

367 นางสาวมัลลิกา จนัทจลุ 387 นางสาววาสนา ทองเส่ียน

368 นายมานัส ตัญญาภกัด์ิ 388 นางสาววิกานดา หมัน่เรียน

369 นางสาวรติกร เสวกาพานิช 389 ว่าที่ร้อยตรีวิธวินท์ กรรณเทพ

370 นางสาวรสสุคนธ์ เสนจนัทร์ฒิไชย 390 นางสาววิภาภรณ์ ผลเจริญวิสูตร

371 นางสาวรัชฎาพร รถยงค์ 391 นางสาววิภาวี พูนทองชัย

372 นายรัฐกรณ์ จริอัมพรพัชร 392 นางสาววิไลวรรณ ผุยกัน

373 นางสาวรัตนาวลี สัตยวิวัฒน์ 393 นายวีรวัฒน์ หัตถผลไพศาลกุล

374 นางสาวรุจริา เพียโคตร 394 นางสาววีรวัลย ์ตันทิวากร

375 นายลุตฟี หะยอีีแต 395 นายแวอิดดริส มูซอ

376 นางสาววนิชา แสไพศาล 396 นางสาวศยามล พยหุกฤษ

377 นางสาววรลักษณ์ จารุมณี 397 ว่าที่ร้อยตรีศรราม สมบุญรอด

378 นายวรวีร์ เอ่งฉ้วน 398 นายศราวุฒิ สุขเกษม

379 นายวรศิริ ศิริวงศ์ ณ อยธุยา 399 นายศราวุธ ศรีลาภา

380 นางสาววรัญญา กมลนาวิน 400 นายศรีปริญญา เปล่ียนแสงศรี

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 10 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

รำยชือ่มหำบัณฑิต
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401 นางสาวศศิณา คุณะกฤดาธิการ 421 นางสาวสุมนา เครือรัตนชัย

402 นางสาวศิริพร สิมโรง 422 นางสาวสุรัลชญา แกล้วทนงค์

403 นางสาวศิริพร เสนียทุธ 423 นางสาวสุวนัฎ ร่ืนสุข

404 นางสาวศิวนันท์ โชติอ้น 424 นายสุวรรณ สรหงษ์

405 นายสมเกียรติ กระจา่งชีพ 425 นางสาวสุวรรณี ศรีลาวงษ์

406 นายสมเกียรติ ปานด า 426 นางสาวหนึ่งฤทัย มณีนิล

407 นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ 427 นายเหล็กเพชร มีครองธรรม

408 นายสมพล มีสติ 428 นายอธิษฐ์ อ่องลออ

409 นายสมศักด์ิ ปราบแก้ว 429 นายอภชิัย ศรีเพ็ชร

410 นายสมิทธิ ์กิตติกุล 430 นางสาวอภสิรา นันทชัย

411 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์ชาติมนตรี 431 นางสาวอมรภคั ใช้ศรีทอง

412 นางสาวสุชาดา คัมภรีะ 432 นางสาวอรดา จนัต๊ะเทพ

413 นางสาวสุชาดา ชาญถิ่นดง 433 นางสาวอรวรรยา พันธุลาภ

414 นางสาวสุชานาถ สมัตถะ 434 นางสาวอรอุมา มูลตีมา

415 นางสาวสุดปมา พันธ์สอาด 435 นางสาวอลิตา คุ้มเขต

416 นางสาวสุทธินันท์ พลับพลาเล็ก 436 นางสาวอลิสา กุลประเสริฐ

417 นางสาวสุทัตตา โลหสมบูรณ์ 437 นางสาวอวัศญา ศุขะเนตร

418 นางสาวสุธาทิพย ์พวงมณี 438 นางสาวอังคณา จติต์พินัย

419 นางสาวสุนิสา คงชวนแก้ว 439 นางสาวอัญชลี โรจน์บุญเจริญ

420 นายสุพรชัย กุลรัตน์ 440 นางสาวอัญญพัชร์ สุวรรณเจนเจริญ

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 11 (รำยงำนตวั KLB 201)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)
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441 นางสาวอัญธิกา อ่อนสุวรรณ์

442 นางสาวอัญรินทร์ พีรวิชญ์ชาญเมธา

443 นายอัลว๊าด ฆอ้งวงษ์

444 นางสาวอาทิตยา บุญวานิตย์

445 นางสาวอารดา บุญสงฆ์

446 นางสาวอารีรัตน์ กีทีประกูล

447 นางสาวฮุสนา วาบา

448 นางสาวธนันรดา วิษณุจนัทรา

บธ.ม. (ภำคปกติ/ ภำคพิเศษ, โครงกำร CEO's, FIN, Y-Mba, กำรจัดกำรอุตสำหกรรม, One Day)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบเชำ้)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบเชำ้)

แถวที่ 12 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

  นิตศิำสตรดษุฎบีัณฑิต, ปร.ด.(ทำงสังคมศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ), บริหำรธุรกิจ, 

ปรด.บริหำรธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ), บริหำรธุรกิจดษุฎบีัณฑิต, นิตศิำสตรมหำบัณฑิต,
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