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บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 21 นายกฤษฎา หวังสมนึก

1 นางกชพร จ ารัสรักษ์ 22 นายกฤษณะ ทรัพยภ์ริมย์

2 นางสาวกชามาศ หวังเจริญ 23 นายกฤษณะ นรรัตน์

3 นางสาวกนกกานต์ ด่านสว่างกูล 24 นางสาวกฤษติยา ชื่นจติ

4 นางสาวกนกกานต์ บุญประสพ 25 นางสาวกวินทร์รัศมิ ์พุฒซ้อน

5 นางสาวกนกพร ประชุมวงศ์ 26 นายก้องรพี ตัณฑประศาสน์

6 นางสาวกนกพรรษ ปัตถนานนท์ 27 นางสาวกัญญ์วรินทร์ สาทา

7 นางกนกรดา วิศวบรรเจดิ 28 นางสาวกัญญาพัชร แก่นคง

8 นางสาวกนกรัตน์ สังข์ภกัดี 29 นางสาวกัญญาว์ธร พุทธาราม

9 นางสาวกนกวรรณ ช.เจริญยิ่ง 30 นางสาวกัญฐณา ชลคีรี

10 นางสาวกนกวรรณ ดู่อุด 31 นางสาวกันยารัตน์ จ าปาดวง

11 นายกนต์ธร มงคลธรรมากุล 32 นางสาวกัลยภรณ์ บุญวิเศษ

12 นางสาวกมลชนก แก้วมณี 33 นางสาวกัลยรัตน์ ศรีภทูอง

13 นางสาวกมลทิพย ์ศกุนตนาฏ 34 นางสาวกัลยารักษ์ ศักด์ิศิลปอุดม

14 นางสาวกมลรัตน์ สัมมาตริ 35 นางสาวกาญจริา ใหญ่น  า

15 นางสาวกมลลักษณ์ โชติจติรวิเชียร 36 นางสาวกานต์กวี แก้วหล้า

16 นางกมลวรรณ กิจประชา 37 นางสาวกานตรัตน์ อุ่ยวิรัตน์

17 นางสาวกรรณิการ์ เรือศรีจนัทร์ 38 นางสาวกิ่งกาจน์ ดินเมืองชน

18 นายกรวิชญ์ รอบคอบ 39 นางสาวกิ่งแก้ว กิจเกียรต์ิ

19 นางสาวกรุณา ศรีวรนันท์ 40 นายกิตติพงษ์ ค าศรี

20 นางสาวกฤตญา สุทธิบุตร

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 1 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)
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41 นายกิตติพงษ์ อั วจนัทึก 61 นางสาวแครีน ริเกอ

42 นายกิติพงษ์ ยศศักด์ิ 62 นายจตุพร แพรขาว

43 นางสาวกุลธรารัตน์ อัมพรสุรารักษ์ 63 นายจกัรกิจ เนตร์พันธ์

44 นางสาวกุสุมา นิสวงษ์ 64 นายจกัรพงษ์ บาลไทสงค์

45 นางสาวเกตนิกา บินรัตแก้ว 65 นางสาวจนัจริา ตั งมงคลพิพัฒน์

46 นายเกรียงไกร กางกรณ์ 66 นางสาวจนัทกานต์ จนัปาน

47 นางสาวเกษณี เกณฑ์งูเหลือม 67 นางสาวจนัทร์จริา ชนสถาน

48 นายเกียรติยศ เพชรอินทร์ 68 นางสาวจนัทร์จริา ยอดจนัทร์

49 นางสาวโกลัญญากรณิศ สุภคัจารุพงศ์ 69 นางสาวจดิาภา ยี่เข่งหอม

50 นางสาวขจาริน ทัศนเมธ 70 นางสาวจดิาภา วงศ์ภูม่ณี

51 นางสาวขนิษฐา โรจน์ประกาศิต 71 นางสาวจดิาภา หอจตุรพิธพร

52 นางสาวขวัญกมล พรหมพันธ์ 72 นางสาวจติติมาภรณ์ ทาถา

53 นางสาวขวัญนัทธี เขียวหวาน 73 นางสาวจติรทิพย ์สุกุลธนาศร

54 นางสาวขัตติยา พั วพวง 74 นางสาวจติรลดา โพธิสิทธิ์

55 นายเข็มชาติ ทนกระโทก 75 นายจนิดา มุกดาดี

56 นางสาวเขมศรัญญ์ เหมฤดีพัฒนโชติ 76 นางสาวจริพรรณ พงศ์อัครวานิช

57 นายคณิน โยธานัก 77 นายจริพัทธ์ เทพวงษ์

58 สิบเอกคณิศร เรียงผา 78 นายจริภทัร  มีคุณ

59 นายคแนน ศรีสังข์ 79 นายจริวุฒิ บุญบ ารุงสุข

60 นางสาวคุลิกา บุญค  า 80 นางสาวจรัิชญา จติรัตน์

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 2 (รำยงำนตวั KLB 201)
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81 นางสาวจรัิญญา สง่าพงษ์ 101 นางสาวฉัตรชนก การุณยศิริ

82 นายจริานุวัฒน์ เต็มใจ 102 นางสาวฉัตรรพี วรอินทร์

83 นางสาวจริาภรณ์ ไทยเดิม 103 นางสาวฉัตรสุดา จนัทราชสุวรรณ

84 นางสาวจริาภรณ์ นนทรีย์ 104 นางสาวฉัตรสุดา ศรีวิเชียร

85 นางสาวจริาภา ยงัลือ 105 นางสาวฉันชนก จนิพล

86 นางสาวจริาเรศ พนานุสรณ์ศิลป์ 106 นางโฉมยงค์ ใจศิริ

87 นายจรีวุฒิ จนัทร์ฉายแสง 107 นางสาวชญาภา อจละนันท์

88 นายจรีะชัย ใสสอด 108 นางสาวชฎาธาร บัวอิน

89 นางสาวจรัีชญ์ณา เทพกอม 109 นางสาวชฎาพร เพ็งหิรัญ

90 นางสาวจฑุาทิพย ์บุญอนันต์วงศ์ 110 นางสาวชณาพร สิวารักษ์กานกุล

91 นางสาวจฑุามาศ บวรรัฐกุล 111 นางสาวชนัญชิตา โพธิศ์รีขาม

92 นางสาวจฑุามาศ ภูท่อง 112 นางสาวชนัญญา ทองสุข

93 นางสาวจฑุามาศ อุกอาจ 113 นายชนาธิป ญานุรักษ์

94 นางสาวจฑุารัตน์ หวังเจริญ 114 นางสาวชนิดาภา สินธุฉาย

95 นางสาวจไุรรัตน์ อนุพันธ์ 115 นางสาวชนินทร โฉมศรี

96 นางสาวเจนจริา ก าชัยถาวรรัตนะ 116 นางสาวชนิศา หาญสมบุญ

97 นายเจริญชัย สารพล 117 นายชยพล บุญกล่ินขจร

98 นายเจษฎา วากยะบรรณ์ 118 นายชยพล วะมะพุทธา

99 นางสาวฉมาภรณ์ พันธรักษ์ 119 นายชยวงศ์ ภวังคะนันท์

100 นางสาวฉวีวรรณ ทองยอน 120 นางสาวชรินภรณ์ อิ่มกมลเศรษฐ

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 3 (รำยงำนตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

รำยชือ่มหำบัณฑิต
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121 นางสาวชลธิชา ประกานนท์ 141 นางสาวฐานิศา พิมพ์ลี

122 นางสาวชลธิชา ลิมป์พัชราภรณ์ 142 นางสาวฐายนิี ธาราฉัตร

123 นางสาวชลธิชา ศรีภริมย์ 143 นางสาวฐิตาภรณ์ ชีนาวุธ

124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ศิริสมบัติ 144 นางสาวฐิติมา แก้วสามสี

125 นางสาวชลลาธาร กิตติวศินกุล 145 นางสาวฐิติมา นาคทอง

126 นายชลสวัสด์ิ ขันอาสา 146 นายฐิติราช ทิพยทัศน์

127 นางสาวชโลธร เงาปัดชา 147 นายฐิติวัฒน์ สัญชัยชาติ

128 นางสาวชวิศา แสงเนียม 148 นางสาวฑิฆมัพร ออรุ่งวิไล

129 นางสาวชัชชาลี สมเนตร 149 นายณฐกรณ์ ยี่ทอง

130 นายชัชริน โชคธนมณี 150 นางสาวณพรรณ ภญิโญภาวการ

131 นางสาวชัฌณิชา นุชรักษา 151 นางสาวณภารินทร์ ภสัราธร

132 นางสาวชัญญานุช สุธรรม 152 นายณภมูิ ผลากรกุล

133 นายชาญชัย ก้องโลก 153 นายณรุจ กาญจนธัญลักษณ์

134 นางสาวชุติมา อินทร์ตา 154 นางสาวณหฤทัย ลิมปนคุณ

135 นางสาวชุลีพร แก้วกิ ม 155 นางสาวณัชชา หิรัญโชติ

136 นางสาวชุลีพร นิลศิลา 156 นางสาวณัฏฐพัชร สุทธิสา

137 นายโชติกะ เรืองบุญสุข 157 นางสาวณัฐกรานต์ นวมจริต

138 นางสาวโชติรส คนองมาตย์ 158 นายณัฐชนน ภวูนนท์

139 นางสาวเฌอพัชญ์ ใจสอาด 159 นางสาวณัฐชยา สืบสกุล

140 นางสาวญาณิศา รุ่งโรจน์วณิชย์ 160 นายณัฐชัย ไวยสุตรา

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)
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บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,
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161 นางสาวณัฐณิชา วุฒิพลากร 181 นางสาวณัทฐ์ชาวีท์ ว่องประเสริฐ

162 นางสาวณัฐทริกา ชุนประเสริฐ 182 นายณิชกานต์ เจรีรัตน์

163 นางสาวณัฐธยาน์ วิจติรปัญญาธร 183 นางสาวณิชมน ทิพยพ์ิมาลย์

164 นางสาวณัฐนันท์ อัจฉรานิวัฒน์ 184 นางสาวณิชากร จติรบุญ

165 นายณัฐพงศ์ รัตนไชย 185 นางดลฤดี ถิ่นมุกดา

166 นายณัฐพงษ์ เหมือนทับ 186 นายดลเศรษฐ์ อรัญมาตยธ์ีทัต

167 นางสาวณัฐภา ภาคสวรรค์ 187 นางสาวดวงใจ ภูร่ะหงษ์

168 นางสาวณัฐรดา แผ่นหิน 188 นางสาวดวงใจ ร่ืนรวย

169 นางณัฐรมย ์เรืองรุ่ง 189 นางสาวดาริน ธนานุภาพไพศาล

170 นางสาวณัฐโรส วิจติร์รัตน์ 190 นายดิษย ์แตงศรี

171 นางสาวณัฐวดี ประเสริฐทรงกุล 191 สิบเอกดุลยพ์ินิจ วิศรุตพันธุ์

172 นางสาวณัฐวดี ม่วงเมืองแสน 192 นายเดชาธร เอี่ยมศรี

173 นางสาวณัฐวรรณ ชิตชวนกิจ 193 นางสาวทยากร นนทเภท

174 นางสาวณัฐวรรณ อันตรเสน 194 นายทรงพล สุกรีวนัส

175 นางสาวณัฐวลัญช์ บุนนาค 195 ว่าที่ร้อยตรีทองพิเชษฐ์ สุวรรณกูฏ

176 นายณัฐวุฒิ คูด ารงสวัสด์ิ 196 นางสาวทารินี บุนนาค

177 นายณัฐวุฒิ แสนค า 197 นางสาวเทพศิริ แก้วประดิษฐ์

178 นายณัฐสิทธิ ์ตันติศุภชัยกุล 198 นายธนกร พุทธรักษา

179 นางสาวณัฐสินี เจริญพฤฒินาถ 199 นายธนกฤต ธรรมรัตดิษกุล

180 นางสาวณัฐอัปสร จุ้ยจู่เอี ยม 200 นายธนกาญจน์ กล้าหาญ

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 5 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

5-18 



ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล ล ำดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นายธนกิจ วงศ์สิริเมธากุล 221 นางสาวธัญลักษณ์ มาส้มซ่า

202 ร้อยโทธนชาติ อินสว่างภพ 222 นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์ศรีเผือก

203 นางสาวธนบรรณ กาละภกัดี 223 นายธัญวุฒิ วิลาศเลาหกุล

204 นางสาวธนพร ดีพาชู 224 นางสาวธัณยสิ์ตา สิรวิชญ์ปารมี

205 นางสาวธนพร ฤทธิบ์ุญญากร 225 นางสาวธันยช์นก เจริญศรีทวีชัย

206 นายธนพล ศรีมาลา 226 นางสาวธันยธร แยม้ยิ ม

207 นายธนภทัร์ ค าตุวงศ์ 227 นายธันยพงศ์ เกรียงธนวิบูลย์

208 นางสาวธนรัตน์ สัมพันธมาศ 228 นายธันยพงศ์ เฉลิมสถาน

209 นายธนวัฒน์ จ าปาเงิน 229 นางสาวธันยพร โพร้งโพธิเ์ตี ย

210 นายธนวัฒน์ พุทธาโร 230 นายธาราดร ทองปลอด

211 นายธนากร วัฒนากรแก้ว 231 นางสาวธิดาพร บูระณะพล

212 นายธนาบดินทร์ โกยทอง 232 นางสาวธิดารัตน์ โกศลจติร

213 นายธนิศร อนุรักษ์เลขา 233 นางสาวธิดารัตน์ วัฒนสุข

214 นางสาวธนิษดา รุ่งเจริญพร 234 นางสาวธิดารัตน์ ศรีเจริญ

215 นายธรรมปพน พุทธค า 235 นายธีรนันท์ ศรีมณี

216 นางสาวธรัญญา คงสง 236 นายธีรพจน์ ชาลี

217 นายธวัชพงศ์ พรหมศักด์ิ 237 นายธีรวัฒน์ ศิริวุฒิ

218 นางสาวธัญกัญจน์ แท่งทอง 238 นางสาวธีรวัลย ์ภญิโญวงษ์

219 นางสาวธัญญธร ศรีเมือง 239 นางสาวนงคาร มามิดา

220 นางธัญพิชชา กัยวิกัยโกศล 240 นางสาวนงนุช ผ่องญาติ

แถวที่ 6 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)
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241 นางสาวนงนุช เสริมสุข 261 นางสาวนัทธมน มาลินันท์

242 นางสาวนงลักษณ์ คูตา 262 นายนัธทวัฒน์  แผ้วสวัสด์ิ

243 นางสาวนงลักษณ์ ส าเภาทอง 263 นางสาวนันท์ชญาน์ อชิรญาเลิศฤทธิ์

244 นายนพพล สินผดุงถาวร 264 นางสาวนันท์นภสั แก้วบ่อไทย

245 นางสาวนพวรรณ  สมฤทธิ์ 265 นางสาวนันท์นภสั จนัทนิล

246 นายนภศูล มงคลสวัสด์ิ 266 นายนันทภพ แมบจนัทึก

247 นางสาวนภสัวรรณ ปัทมวิทูร 267 นางสาวนันทรัตน์ มัง่ค่ัง

248 นางสาวนภาพร คุณหงษ์ 268 นางสาวนันทวัน เขียวสอาด

249 นายนรภทัร ยกชม 269 นางสาวนันทิญา เต็มมูล

250 นางสาวนราพร เซ็มมุกดา 270 นางสาวนันทิยา เขียวสอาด

251 นางสาวนรินทิพย ์วงษ์สุริยา 271 นางสาวนันทิยา เสวกวิหารี

252 นางสาวนรีเมธ อินทรโชติ 272 นางสาวนาฏยา โพธิมากูล

253 นางสาวนฤษร ตระกูลมัยผล 273 นายนาวิน จอ๋มค า

254 นางนวนันท์ ค ามา 274 นางสาวน  าเพชร นุ่มละมัย

255 นางสาวนวรัตน์ คล่ืนสนั่น 275 นางสาวน  าเพชร โภคา

256 นางสาวนวลจนัทร์ ช้างใหญ่ 276 นางสาวนิชานันท์ รัตนพงษ์เพียร

257 นางสาวนวลพรรฒ เป๋อรุณ 277 นางนิตญา พงษ์แก้ว

258 นางสาวนัชฌานันท์ สวัสด์ิละคร 278 นางสาวนิตยา ชื่นอารมณ์

259 นายนัฐศักด์ิ บุณยายน 279 นางสาวนิตา หะสิตะเวช

260 นางสาวนัทธณัญช์ ค าสาวงษ์ 280 นางสาวนิติยาพร พุทธา

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 7 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)
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281 นางสาวนินาซนีน หะยนีิอาลี 301 นางสาวบุษกร พีระรัตนมงคล

282 นางสาวนิรมล เกษแก้ว 302 นางสาวบุษกร รัตนวิจติร

283 นางสาวนิลรัตน์ เหลืองอ่อน 303 นางสาวบุษยวรรณ กุลยวน

284 นางสาวนิลาวัลย ์สามพันธ์ 304 นางสาวบุษรา สู่ธนะวิโรจน์

285 นายนิศรุตร ท าไร่ 305 นางสาวเบญจพร คงเอียด

286 นางสาวนิสา ปุเต๊ะ 306 นางสาวเบญจพร โพธิค์ า

287 นางสาวนิสานารถ ดวงเดช 307 นางสาวเบญจพร เหล่ือมศรี

288 นางสาวนุช สิงห์แก้ว 308 นางสาวเบญจมาศ เจยีแสงพร้อม

289 นางสาวนุชนาถ ชาญไพรพยคัฆ์ 309 นางสาวเบญจวรรณ ด าทุ่งหงษ์

290 นางสาวนุสรา ไฝ่จติต์ 310 นางสาวเบญจา หลาวทอง

291 นางสาวเนตรทราย กุลสุทธิชัย 311 นางสาวเบญญาภา ภูป่ระดิษฐ์

292 นางสาวโนรีย ์แต้มสุด 312 นางสาวเบญริสา งามจตุรวรรณ

293 นางสาวบงกช ฉายากุล 313 นายปกรณ์ยศ ลาภกาญจนา

294 นายบัณฑวิช เลิศวริศา 314 นายปฐมพงษ์ จุ้ยศรีแก้ว

295 นายบัณฑิต จนัทรประทักษ์ 315 นายปณิธาน พูลวงศ์

296 นายบัณฑิต ชวนขุนทด 316 นางสาวปนัดดา จนัทร์ป่า

297 นางสาวบุญณภสั เหลากลม 317 นางสาวปภาวี แม่หล่าย

298 นางสาวบุญธิกา เทพพิทักษ์ 318 นายประกาศิต ฉลองปิยรัตน์

299 นางสาวบุญยภทัร์ โชติสุภาพ 319 นายประกิต์ิ ชัดไพบูลย์

300 นางสาวบุบผาพรรณ สุวรรณ 320 นางสาวประไพพรรณ คีรีวัฒน์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 8 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)
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321 นางสาวประภสัสรี ศรีวิไลทนต์ 341 นายปัฐวีร์กานต์ มัน่เกษตรกิจ

322 นางสาวประภาพรรณ คลังกลาง 342 นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง

323 นางสาวประภาวี ชุ่มจติต์ 343 นายปัณณวัฒน์ ตระกูลดิษฐ์

324 นายประมุกข์ พรหมพุ้ย 344 นายปัณณวัฒน์ อิศราพันธ์พิสิษฐ์

325 นายประยรู ผ่านจงัหาญ 345 นางสาวปัทมวรรณ อินยิ ม

326 นายประวิตร ศรีบริกิจ 346 นางสาวปาณิสรา วงษ์พระจนัทร์

327 นายประสบโชค แพรสีขาว 347 นางสาวปานทิพย ์รอดเจริญ

328 นายปรัชญา ภาคแก้ว 348 นางสาวปาริฉัตตก์ เสง่ียมงาม

329 นายปรัชญา สมสุวรรณ 349 นางสาวปาริฉัตร พาลุน

330 นางสาวปรางทอง เต็งใช่สุน 350 นางสาวปาริฉัตร สินผดุงถาวร

331 นางสาวปราณี แก้วสามสี 351 นางสาวปาลิตา ทักษ์ธนิกกุล

332 นางสาวปริชาติ สุขยิ่ง 352 นางสาวปิยดา สังข์นุกูล

333 นางสาวปริยานุช ศรีจนัทร์ 353 นางสาวปิยภทัร พงษ์นิทรัพย์

334 นางสาวปริสา บุญนิธิ 354 นางสาวปิยะนันท์ ชามะรัตน์

335 นายปรีชา บูชาธรรม 355 นางสาวปิยาดา คงสวัสด์ิ

336 นางสาวปรีดาภรณ์ ศุทธิเวทิน 356 นางสาวปิยาภรณ์ แจงจ ารัส

337 นางสาวปรียาวรรณ์ แก้วนวลพันธุ์ 357 นางสาวปุณิกา ขันจนัทร์

338 ร้อยตรีหญิงปวริศา นาคพาณิชย์ 358 นางสาวปุณิกา ปัญญาบวรภคั

339 นางสาวปวีณา กุมพล 359 นางสาวเปรมฤทัย แก้วสมนึก

340 นางสาวปวีณา ใจธรรม 360 นางสาวเปียทิพย ์กิติราช

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 9 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,
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361 นางสาวผานิต เพียรบ ารุงสุขศรี 381 นางสาวพรพิมล ชราศักด์ิ

362 นางสาวฝนทิพย ์หอมไม่วาย 382 นางสาวพรภญิญา คล้ายรัศมี

363 นายพงศกร สุนทรพจน์ 383 นางสาวพรรณเพ็ญ เมธาธิคุณ

364 นายพงษ์ศักด์ิ พันธ์ลา 384 นางสาวพรสินี ศรีวิเศษ

365 นายพชร ชยธวัช 385 เรืออากาศโทหญิงพริมรตา สิรบุลภรณ์

366 นายพชรภทัร แสงวงศ์ประเสริฐ 386 นายพฤษภา เนื่องจ านงค์

367 นางสาวพนัดดา สุขรอด 387 นายพลกฤษณ์ โตอุรวงศ์

368 นางสาวพนาพร ค าเสมอ 388 นางสาวพลอยไพลิน ชุนสอาด

369 นางสาวพนิดา สิมะโชคชัย 389 นางสาวพลอยไพลิน ทองหยอด

370 นางสาวพนิตสุภา เชื อชั่ง 390 นางสาวพลอยรุ้ง เกตุเลขา

371 นายพบธรรม แก้วเนิน 391 นายพศวีร์ บรรจงกูล

372 นางสาวพรชนก ลักษณะวิบูลย์ 392 นางสาวพัชชา เกตุห้อย

373 นางสาวพรฐิติกรณ์ จกัรานุวัฒน์ 393 นางสาวพัชนี รุ่งแจง้

374 นางสาวพรณิชา อุณะศิริ 394 นางสาวพัชนุช ยทุธหัตชัยชาญ

375 นางสาวพรทิวา บูรพาชยานนท์ 395 นางสาวพัชรภรณ์ ดิษฐะบ ารุง

376 นางสาวพรนัชชา พะลัง 396 นางสาวพัชราภรณ์ โภคาพานิชย์

377 นางสาวพรนิภา ศรีวรมาศ 397 นางสาวพัชรินทร์ โพธิโสภา

378 นายพรพรหม ชาญสวัสด์ิ 398 นางสาวพัชรินทร์พร บุณยพุฒรังษี

379 นางสาวพรพรหม แท่นศิลา 399 นางสาวพัชรี นาเลา

380 นายพรพรหม วัฒนวาณิชย์ 400 นางสาวพัชรี รังศรี

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 10 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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401 นางสาวพัตราภรณ์ เจริญสุข 421 นายพีรดนย ์อุดมวัฒนพงศ์

402 นางสาวพัทรีภณัฑ์ เอกวิโรจนสกุล 422 นางสาวพีรดา แก้วมูล

403 นายพันธวัช ศักด์ิแก้ว 423 นายพุทธิพงค์ มีทอง

404 นายพัสกร จ าชาติ 424 นางสาวเพ็ชร์ นุชมา

405 นางสาวพิชญา ด ารักษ์ 425 นางสาวเพชรี  เทียนธาดา

406 นางสาวพิชญา ตันทะโลหะ 426 นางสาวเพ็ญทิพย ์แยม้มี

407 นายพิชัย ช่วยปุ้ง 427 นางสาวเพ็ญพิชชา อ่ าหนองโพธิ์

408 นายพิชิต ประดิษฐเจริญ 428 นางสาวเพ็ญศิริ บุญพูน

409 นายพิเชษฐ์ คงสูน 429 นางสาวแพรววารัด วิวัฒนาวาณิชย์

410 นายพิเชษฐ์ ถิรภทัรชัย 430 ร้อยโทหญิงภรภทัร ไวว่อง

411 นางสาวพิณาภรณ์ ป๊อกเทิ่ง 431 นางสาวภวิษยพ์ร นพกูลวงศ์

412 นายพิทยตุม์ โตข า 432 นางสาวภคัจริา ก้อนพร

413 นายพิพัฒน์ เปียศรี 433 นางสาวภทัรนันต์ พุทธชาติ

414 นางสาวพิมพ์ณดา เลิศปกรณ์ธีรทัต 434 นางสาวภทัรนาฏ จนัทรรัตน์

415 นางสาวพิมพ์พร พจน์ธนกรกุล 435 นางสาวภทัรภรณ์  ทรัพยห์นุน

416 นางสาวพิมพิศา ชัยเชื อ 436 นางสาวภทัรวรรณ  เทียนยาณี

417 นางสาวพิมยภสัร์ ธีรพงศธร 437 นายภาณุพันธ์ อยู่เยน็

418 นางสาวพิไลวรรณ พิมเสน 438 นายภานนท์ อ่อนสา

419 นางสาวพิศุทธร ศรีถกล 439 นางสาวภารุจา พึ่งพันธ์

420 นายพิสิทธิ ์พฤกษ์พรชัยกุล 440 นางสาวภาวนา ศรีกรด

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 11 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต
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441 นางสาวภญิญ์นารา แก่นจ าปา 461 นางสาวมานิดา เขียวอ่อน

442 นางสาวภญิญาพัชญ์ คนคล่อง 462 นายมาโนช สังข์ทอง

443 นางสาวภญิญาพัชร์ สิทธิโชติภรัิตน์ 463 นางสาวมิง่ขวัญ สมบัติแก้ว

444 นายภวิัฒน์ พุ่มเอี่ยม 464 นางสาวมินตรา วงษ์สันต์

445 นายภกูิจ พงศ์อาชา 465 นางสาวมียาวดี ชูคง

446 นางสาวภริูตา เวชวิมลรัตนา 466 นางสาวมุนิล ลอยประโคน

447 นายภริูวัฒ ธัญหมอ 467 นางสาวเมธัสศิกานต์ พลอยปรีดา

448 นายมงคล ค ามา 468 นางยพุาภรณ์ รัตนสุคนธ์

449 นายมงคล รอดศรี 469 นางสาวยพุาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์

450 นางสาวมณีรัตน์ ใจน้อย 470 นางสาวเยาวลักษณ์ ภมูิชัย

451 นางสาวมนต์ธิดา มาโพธิ์ 471 นางสาวรจเรข อารยะปัจจกุล

452 นางสาวมนัสตา ศรีพิทักษ์ 472 นางสาวรจเรช ภริะบรรณ์

453 นางสาวมรกต เจยีรวงศ์ตระกูล 473 นายรชต จนัทะบูรณ์

454 นายมัชวิษฐ์ บุญใช้ 474 นางสาวรภสัวรีย ์อินทวงศ์

455 นางสาวมัทนา จาตุรวงศา 475 นางสาวรมยน์ลิน จนัทร์ต๊ะวงค์

456 นางสาวมัทนา ลุนสแกวงค์ 476 นางสาวรวงกาญจนา เอี่ยมฤทธิ์

457 นางสาวมัลลิกา โตอนันต์ 477 นางสาวระพีพร แก้วเจริญ

458 นางสาวมัลลิกา ทับทุ่ม 478 นายรัฐชัย สายเพ็ชร์

459 นายมานนท์ คงศักด์ิ 479 นางสาวรัฐรวีท์ ศรวิชัย

460 นายมานะ สมัยมาก 480 นางสาวรัตติกาล หมูห่าญ

แถวที่ 12 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)
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481 นางสาวรัตนา กาญจนศิริสกุล 501 นางสาววรรณวิสา พิลึก

482 นางสาวรัตนา วงศ์สุทธิธรรม 502 นางสาววรรษมณฑนนท์ เวชกามา

483 นางสาวรัตนาพร อิ่มใจ 503 นางสาววรวรรณ แสงแก้ว

484 นางสาวรัศมี แสงครุธ 504 นายวรวัชร์ ประเสริฐศรี

485 นางสาวรินรดา รุ่งโรจน์วรากุล 505 นายวรวิทย ์พฤกษาวนกิจ

486 นางสาวรุ่งทิวา ผจงศิลป์ 506 นางสาววรัญญา ยศสง่า

487 นางสาวเรวดี ด ามณี 507 นางสาววรากรณ์ ก้านเหลือง

488 นายฤกษ์ณภทัร ธูปทอง 508 นางสาววราทิพย ์เกียรติทวีอนันต์

489 นางสาวลมโชย ดุจดีแก้ว 509 นางสาววรานิษฐ์ วงศ์ราช

490 นางสาวลลิตพรรณ เชื่อมไธสง 510 นางวราภรณ์ เทียนประนมกร

491 นางสาวลลิตา ดิษฐรักษ์ 511 นางสาววราภรณ์ หมายเจริญ

492 นางสาวละอองดาว สุมา 512 นางสาววริน วัฒนมะโน

493 นางสาวลัดดาวัลย ์ศรีบุรินทร์ 513 นางสาววริศรา เลาอารีกิจ

494 นางสาววกุล ศรีวิชัย 514 นายวรุฒ จารุโยธิน

495 นายวงศกร วัฒนาถาวร 515 นางสาววรุวิดา ณ พัทลุง

496 นางสาววนิดา ตาลจนิดา 516 นางสาววลัยลักษณ์ โสมโสรส

497 นายวรพล เฟื่องรอด 517 นายวศิน ชัชรัศมิ์

498 นางสาววรรณรัตน์ เขียวโสภา 518 นายวสินชัย ท ามิตร

499 นางสาววรรณฤดี สีนวลแก้ว 519 นายวัชรพงษ์ มูสิกา

500 นางสาววรรณวิภา ค าลาพิษ 520 นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมศรี

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 13 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)
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521 นายวัชรินทร์ ชดพรหมราช 541 นางสาววินท์นิศา เศรษฐพัฒน์กุล

522 นายวัชริศ หาญสุทธิวงศ์ 542 นายวินัย เจยีรวัฒนาวิทย์

523 นายวันฉัตร มงคลเจริญโชค 543 นางสาววิไลลักษณ์ รวมศิลป์

524 นายวันชัย แซ่ซู 544 นายวิวัฒน์ ปุ่นสกุล

525 นางสาววันดี ศรีสุวรรณ์ 545 นายวีรภทัร บุญสุขวีระวัฒน์

526 นางสาววันวิสา ยงัโหมด 546 นางสาววีรวรรณ เสริมสมบูรณ์

527 นางสาววันวิสาข์ นิลปานกัน 547 นายวีรวุฒิ พูลสวัสด์ิ

528 นางสาววันวิสาข์ อือตระกูล 548 นายวุฒิชัย กล่ินอุบล

529 นางสาววัลยา สว่างศรี 549 นายเวสารัช ปานช้าง

530 นางสาววาทินี บุตรศรีภเูภา 550 นางสาวศจกิา ศรีนวล

531 นางสาววารุณี เตชะนา 551 นางศจ ี อินทศิริ

532 นางสาววารุณี พงษ์ศรี 552 นางสาวศฐี พรมสิงห์

533 นางสาววิกานดา ทองก าผลา 553 นายศราวุธ แท่นทรัพย์

534 นายวิชชาธร กางถิ่น 554 นางสาวศรินทร์ลดา จ าชาติ

535 นางสาววิชญาพร ภูไ่พบูลย์ 555 นางสาวศรีสุมน ธงสุวรรณ

536 นางสาววิชุดา สีน้อยขาว 556 นางสาวศรีสุรัตน์ ปริสุทธิอมร

537 นางสาววิชุตา กุลสุวรรณ์ 557 นางสาวศรุดา สุปันณี

538 นางสาววิชุนันท์ ลีวรรณ์ 558 นางศลิษา พันธ์คงวัฒนา

539 นายวิเชียร ไชยรบ 559 นางสาวศวพร พงศ์พิพัฒน์

540 นายวิธวิทย ์จานเหนือ 560 นางสาวศศิธร บัวกลม

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)

เขำ้รับพระรำชทำนปริญญำบัตรวันที่ 7 เมษำยน 2565 (คำบบ่ำย)

แถวที่ 14 (รำยงำนตวั KLB 201)

รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)
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561 นางสาวศศิธร มะธิมะเนาว์ 581 นายศุภณัฐ เฉลิมธ ารงลาภ

562 นางสาวศศินาถ ปิ่นแหลม 582 นางสาวศุภรักษ์ ราชวงษ์

563 นางสาวศศิมา จารุวัสตร์ 583 นางสาวศุภลักษณ์ เขียนสอาด

564 นางสาวศศิอาภา หงษ์ภู่ 584 นางสาวศุภานัน วัฒนวิจติร

565 นายศักด์ิศรี เม็ดมะ 585 นางสาวสกาวฟ้า คอนเอม

566 นายศักทัศน์ แซ่ฮ่ัน 586 นางสาวสมกมล มหาอินทร์

567 นางสาวศันสนีย ์มหานนท์ 587 นางสาวสมจนัทร์ พลราช

568 นางสาวศิรดา จนิดาบุรินทร์ 588 นางสาวสมใจ ทองมาก

569 นายศิรวิชญ์ วงศ์แสนเจริญดี 589 นายสมรรถชัย จฑุาวรรธนะ

570 นางสาวศิริขวัญ คงสมุทร 590 นางสาวสมลักษณ์ บรรลือฤทธิ์

571 นางสาวศิรินธร พูนแก้ว 591 นายสมศักด์ิ เธียรปัญญา

572 นางสาวศิริพร ทองอุทิศ 592 นางสมสุข ทิวาสิริกุล

573 นางสาวศิริพร พุทธโส 593 นายสรศักด์ิ สุรพันธ์เสรี

574 นางสาวศิริพร ว่องทวีเจริญพร 594 นางสาวสรัญญา ภคูงคา

575 นางสาวศิริพักตร์ แช่มเจริญพร 595 นางสาวสราญรัตน์ จนัทร์นนท์

576 นางสาวศิริวรรณ สุขสบาย 596 นายสราวุฒิ ปลิกแสง

577 นางสาวศิลาทิพย ์สุทธิประพันธ์ 597 นางสาวสรินยา อารียรั์กษ์

578 นายศิวกร บุญรอดรักษ์ 598 นางสาวสังวาลย ์บัวอิ่น

579 นายศิวะบุตร พึ่งอารมณ์ 599 นางสาวสิดาพร ก๊วยประเสริฐ

580 นายศุภชัย วิบูลยอ์รรถกร 600 นางสาวสิดารัศมิ ์พิมพา

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)
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รำยชือ่มหำบัณฑิต

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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601 นายสิทธิพงษ์ พรหมบุตร 621 นายสุทธิพงษ์ กุลยิ่งวัฒนวิทย์

602 นายสิทธิศักด์ิ สังข์เจริญ 622 นางสาวสุทิศา พรรณไวย

603 นางสาวสิริกัญญา อินทร์จนัทร์ 623 นางสาวสุธานี ราชแป้น

604 นางสาวสิริลักษณ์ แสงทอง 624 นางสาวสุนทรี ศรีเรือง

605 นางสาวสิรีธร สิริสุทธิ 625 นางสาวสุนิสา หนูพูน

606 นายสุกรัช จนัทวิช 626 นางสาวสุนีภสัญ์ สันทองธนากิตต์ิ

607 นางสาวสุกฤตา พูนในเมือง 627 นางสาวสุนียพ์ร ตนภู

608 นางสาวสุกัญญา ทิพยไ์สยาสน์ 628 นางสาวสุปราณี ค าษาวงศ์

609 นางสาวสุจรรยจ์ริา ปิยะวัฒนสกุล 629 นางสาวสุปรียา สุวรรณพรม

610 นางสาวสุชาดา วันสูงเนิน 630 นางสาวสุปาณี ทองแสง

611 นางสาวสุชาดา อินตาพรหม 631 นางสาวสุพัชรินทร์ วนะรุจิ

612 นางสาวสุชารัช บุญชัย 632 นางสาวสุพัตรา ว่องไววุฒิ

613 นางสาวสุชาวดี กุฎรัีตน์ 633 นางสาวสุพัตรา อึ งรัตนอมรกุล

614 นางสาวสุณัฎฐา เหลืองทอง 634 นางสาวสุภคัสิริ ปิ่นทอง

615 นางสาวสุดาทิพย ์ทิพยโ์สต 635 นางสุภาพ รัตแพทย์

616 นางสาวสุดารัตน์ บางข่า 636 นางสาวสุภาพร ศรีสังวรณ์

617 นางสาวสุดารัตน์ สุบิน 637 นางสาวสุภาภรณ์ บุญทองเถิง

618 นางสาวสุดาวัลย ์นุ่มสุข 638 นางสาวสุภาภรณ์ สายรุ้ง

619 นายสุทธิเกียรติ สุขรัตน์อมรกุล 639 นางสุภาวดี กะลาสี

620 ว่าที่ร้อยโทหญิงสุทธิดา ประสงค์ส าเร็จ 640 นางสาวสุมาลี แยม้กลีบบัว

               บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (โครงกำร Modern Leaders, Modern Leaders Weekend,

         Twin, Visionary Leaders, Visionary Leaders Twilight, Professional Leaders)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันที่ 31 มนีำคม 2565 (คำบบ่ำย)
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641 นายสุรชัย วัฒนะรุ่งเรือง 661 นางสาวหนึ่งฤทัย ขุนทอง

642 นายสุรพงษ์ โถมสันเทียะ 662 นางสาวหนึ่งอนงค์ ก้อนทอง

643 นายสุรสิทธิ ์เขียวหวาน 663 นางสาวหัสญา จนัทร์ดวง

644 นายสุริยา อัจฉรานิวัฒน์ 664 นายอกนิษฐ์ จนัทร์มา

645 นางสาวสุรียว์ัล ปัญญา 665 นางสาวอกนิษฐ์ สุทธิประภา

646 นางสาวสุรีรัตน์ ค าชมภู 666 นางสาวอธิษมา วงษ์อัยรา

647 นางสาวสุโรจนา ศากยะ 667 นางสาวอนงค์นาฎ ต่างใจ

648 นางสาวสุวภา ภษูิตประภา 668 นายอนาวิล โชคอมรินทร์

649 นางสาวสุวิภาวรรณ แจม่มี 669 นางสาวอนุศรา สกีแพทย์

650 นางสาวเสาวณีย ์สุริยะจนัทร์โณ 670 นางสาวอนุสรณ์ ยิ่งสุขสมหวัง

651 นางสาวเสาวนีย ์ถิ่นคง 671 นางสาวอภนัตรี อักษรประจกัษ์

652 นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญกุลผล 672 นายอภชิา เปียทอง

653 นางสาวโสภณา ศิริสุนทรสกุล 673 นายอภชิิต โตด ารงรัตน์

654 นางสาวโสภาพรรณ เกษประทุม 674 นางสาวอภญิญา จงรวมกลาง

655 นางสาวโสภาพรรณ ไมยะปัน 675 นายอภทิริน วงษ์อัยรา

656 นางสาวโสภดิา เศรษฐ์สถาวร 676 นายอภรัิกษ์ ม่วงประเสริฐ

657 นางสาวโสรยา ชะเอม 677 นายอภศัิกด์ิ ขัดปัญญา

658 นางโสรยา ทานไทยสงค์ 678 นายอภสิิทธิ ์ ตาลดี

659 นางสาวหทัยทิพย ์ช่อรัก 679 นางสาวอมรรัตน์ เกิดอ่ า

660 นางสาวหทัยทิพย ์ชัยฤกษ์ 680 นางสาวอมรรัตน์ จนัทเมือง

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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681 นางสาวอมรรัตน์ อ้วงปิ้น 701 นางสาวอัญชลี ศรีหมืน่ไวย

682 นางสาวอรจริา แซ่เม่ง 702 นางอัธยา ชื่นชมรัตน์

683 นางสาวอรชร สอนพุมมี 703 นางสาวอัมภสัชา รังสิพราหมณกุล

684 นายอรพงศ์ สุขประเสริฐ 704 นางสาวอาณะกร กระจา่งศิวาลัย

685 นางสาวอรพรรณ วงษ์นิกร 705 นายอาณัฐชัย เอี่ยมพงษ์

686 นางสาวอรพิน ยอดอ้อย 706 นางสาวอารยา กระต่ายป้อง

687 นางสาวอรวรรณ บุญศรีกุล 707 นางสาวอารยา สละน้อย

688 นางสาวอรวรรณ ยาสาธร 708 นางสาวอาริยา เรืองสรรงามสิริ

689 นางสาวอรวรรณ สุขสวัสด์ิ 709 นางสาวอารีรักษ์ ยงัค า

690 นางสาวอรวรา นิยะสม 710 นายอิทธิพร เขาแก้ว

691 นางสาวอรวินท์ ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม 711 นายอิทธิพัทธ์ ห้วยหงษ์ทอง

692 นางสาวอรสา สุวรรณรัตน์ 712 นางสาวอิสรพร สังข์ด้วงยาง

693 นายอรัญ พันธิมากรกิจ 713 นายอิสระ ดาสา

694 นางสาวอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์ 714 นายอิสรา ฝ่ายจารี

695 นายอลงกรณ์ จุ้ยสกุล 715 นางสาวอิสรีย ์  เกริกไกรอักษร

696 นางสาวอ้อมใจ นิลสุวรรณ 716 นางสาวอิสรีย ์ค าศรี

697 นายอังกูร สุทธิประภา 717 นางสาวอุรัจฉฑา กัววงศ์

698 นางสาวอังคณา พัฒโท 718 นางสาวเอมปวีร์ อัครอรุณลักษณ์

699 นางสาวอัจฉราพรรณ แพ่งสภา 719 นายโอภาส ยาศิรินทร์

700 นางสาวอัญชลี ทิพยร์งค์

แถวที่ 18 (รำยงำนตวั KLB 201)
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