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ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1 นายศักด์ิณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา 20 นายกชพรรณ ธรรมไชย

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ 21 นางสาวกชมล หงษา

2 นางสาวจติสุดา เพ็ญศิริวรทรัพย์ 22 นางสาวกตาธิการ มัน่ฤทัย

3 นางสาวปริศนา ต้ังมุทาสวัสด์ิ 23 นางสาวกนกกาญจนา ด าข า

4 นายสุวิทย ์ฉันทไกรวัฒน์ 24 นางสาวกนกกุล บินยซูบ

บริหารธุรกิจดษุฎบีัณฑิต 25 นางสาวกนกพร คงประโคน

5 นายจงรัก ปริวัตรนานนท์ 26 นางสาวกนกพรรณ บัวแยม้

6 นางสาวณฐินี สุรกาญจน์กุล 27 นางสาวกนกวรรณ อุปริสัจจะ

7 นายณภทัร ดีมาก 28 นางสาวกมลชนก ซ่ือสุนทร

8 นางนาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี 29 นางสาวกมลลักษณ์ ตาชูชาติ

9 นายพิทยชุ ญาณพิทักษ์ 30 นางสาวกมลลักษณ์ พิทยาพรมณี

10 นางพินพัสนีย ์โพธิน 31 นางสาวกรกฎ ปินตาแสน

11 นางสาววิไล เดชแพง 32 นายกรภพ สิริกรรณะ

12 นางสาวอนัญญา ยลถวิล 33 นางสาวกรรณิการ์ จนัสุราช

13 นางอัจฉรา อุนรัตน์ 34 นางสาวกรรณิการ์ บัวทอง

14 นางสาวเอมิกา เหมมินทร์ 35 นางสาวกรรณิการ์ สุภา

15 นายพูนสวัสด์ิ  แก้วเกียรติสกุล 36 นางสาวกรรณิการ์ หาญชาติ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 37 นางสาวกรรัตน์ ด้วงนคร

16 นางสาวณิชมน วิงประวัติ 38 นายกรวัช บุญฤทธิ์

17 นางสาวเบญจมาศ ค าวงษ์พเนาว์ 39 นายกรวิชญ์ กมลแมน

18 นายสดายทุธ ศรีนวล 40 นางสาวกรวีร์ แสงทอง

19 นายอภสิิทธิ ์เจริญวิริยะภาพ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 1 (รายงานตวั KLB 201)
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41 นายกริชวัฒน์ กรุตเพชร 61 นางสาวกัญณิซา จงจติร

42 นางสาวกรุณา ศิลกุล 62 นางสาวกัญธีรรัฐ คชาบาล

43 นายกฤชนพัต สิงห์ค า 63 นางสาวกัญยาณี จนัทร์ทอง

44 นายกฤตนัย ล้วนจ าเริญ 64 นางสาวกัณฐมณี นนธิราช

45 นางสาวกฤตยา จนัทร์เที่ยง 65 นางสาวกัณฐิกา แซ่เรือง

46 นางสาวกฤตยา ทิพยม์าก 66 นายกันตพงศ์ สมมะลวน

47 นางสาวกฤตาณัฐ ไชยสม 67 นางสาวกันต์ฤทัย มีหิรัญ

48 นายกฤษฎา มิมมา 68 นางสาวกาญจนาภา บุญเจมิ

49 นายกฤษณ์วรงค์ บุญคงมา 69 นางกานต์พิชชา มาเกิด

50 นางสาวกฤษณา กสิกิจน าชัย 70 นางก าปั่นทอง พัฒนกุล

51 นางสาวกฤษณา อยู่ยอด 71 นางสาวกิ่งกาญจน์ ไฝทอง

52 นายกวินพัฒน์ อมราวิศิษฐ์ 72 นางสาวกิจติยา ก้อนทอง

53 นายกวินสุต วรรณศิริ 73 นายกิตติคุณ ประคอง

54 นางสาวกอบกุล ต๊ะปะแสง 74 นายกิตติชัย บุญญกนก

55 นางสาวกอบบุญ ทองไสว 75 นายกิตติพัฒน์ พลท า

56 นางสาวกัญญ์ฐิตา รุ่งสาโรจน์ 76 นายกิตติพิชญ์ พลจนัทร์

57 นางสาวกัญญรัตน์ บุญมาศ 77 นายกิตติภทัร์ บัวทอง

58 นางสาวกัญญาณี เอมโคกสลุด 78 นายกิตติแมน ชูแสงทอง

59 นางสาวกัญญานิษฐ์ ภทัรเยน็ใจ 79 นางสาวกิตติยา โสมนัส

60 นางสาวกัญญารัตน์ จนีสวัสด์ิ 80 นางสาวกิติยา อรัญรงค์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

แถวที่ 2 (รายงานตวั KLB 201)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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81 นางสาวกุลปริยา มานะธัญญา 101 นายคมกฤช ศักด์ิสมานพันธุ์

82 นายกุลภทัร บุญวงศ์ 102 นายคมเพชร สายมงคล

83 นางกุลิสรา ละออพันธุส์กุล 103 นางสาวจตุพร งานภญิโญ

84 นางสาวเกตน์สิรี พึ่งบางกรวย 104 นายจตุรพร เกิดแยม้

85 นางสาวเกวลิน เรือนนาค 105 นางสาวจรัญญา แสงทอง

86 นางสาวเกษณี แก้วจนัทร์ 106 นางสาวจรัสพรรณ แก้วมี

87 นายเกษม ภูร่ะหงษ์ 107 นางสาวจรินทิพย ์ฟักอ่อน

88 นางสาวแก้วใจ ไพสันเทียะ 108 นางสาวจริยาณี ไกรทิพย์

89 นางสาวแก้วมณี นันทะชาติ 109 นางสาวจริยาภรณ์ แวกะจิ

90 นายไกรณเชษฐ์ เกตุเจริญวัฒน์ 110 นายจกัรพงษ์ วงศ์วัง

91 นายไกรฤกษ์ ปานช้าง 111 นายจกัริน เชาวเดชาวงศ์

92 นางสาวขนิษฐา ภวูงค์ 112 นายจกัรินทร์ อินทรไชยา

93 นางสาวขวัญตา บุญประเสริฐ 113 นางสาวจนัจริา มูลทรัพย์

94 นางสาวขวัญเรือน มณฑป 114 นางสาวจนัจริา วงศ์เจริญ

95 นางสาวขวัญศิริ  เต่ากล่ า 115 นางสาวจนัทพิมพ์ แก้วสกุล

96 นางสาวเขมจริา โตชูวงศ์ 116 นางสาวจนัทร์จริา พันทอง

97 นางสาวคณพร ประสงค์ดี 117 นางสาวจนัทร์ทิพย ์มัน่คงทองเจริญ

98 นางสาวคณิดจศิรา เคนศิลา 118 นางสาวจนัทร์สุดา เจริญมิน

99 ว่าที่ร้อยโทคณิน หมืน่ศรี 119 นางสาวจามรี แก้วยาศรี

100 นายคนอง อินทร์โชติ 120 นางสาวจารีรัตน์ ฉิมรักษ์

แถวที่ 3 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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121 นางสาวจารุณี เข็มท า 141 นางสาวจริาพร สงวนศรี

122 นางสาวจารุวรรณ คารมร่ืน 142 นางสาวจริาภา หมัน่จ ารูญ

123 นางสาวจติติมา หนูสวัสด์ิ 143 นางสาวจริาวรรณ ศรีเปรม

124 นางสาวจติสุภา ฤทธิเ์ล่ือน 144 นายจรีพัฒน์ ดวงแก้ว

125 นางสาวจนิดาภร ศรีวิลัย 145 นายจรีวัฒน์ คงธรรมถาวร

126 นางสาวจนิดารัตน์ สังเฉวตร 146 นางสาวจรีาพร แก้วปัน

127 นางสาวจริฐิติกาล ทิพยบ์รรเทิง 147 นางสาวจฑุาทิพย ์อินทรภกัด์ิ

128 นางสาวจริดา จติตะสัมพันธ์พร 148 นางสาวจฑุาพร เดชเดโช

129 นายจริติ ศิริมิรินทร์ 149 นางสาวจฑุาภรณ์ ภจู านงค์

130 นายจริพนธ์ ศักด์ิสุจริต 150 นางสาวจฑุามาศ งามพร้ิง

131 นางสาวจริพร อินต๊ะพันธ์ 151 นางสาวจฑุามาศ เพ็ญกิตติรุ่งเรือง

132 นางสาวจริพันธ์ แสงสว่าง 152 นางสาวจฑุามาศ เลิศพัชรีกุล

133 นางสาวจริภทัร วรรณประเสริฐ 153 นางสาวจฑุามาศ วิเศษพุทธศาสน์

134 นางสาวจริภญิญา เบญจอมร 154 นางสาวจฑุามาส สุขสมบท

135 นายจริโรจน์ คงมีธนาเศรษฐ์ 155 นางสาวจฑุารัตน์ เพ็ญเขตรกิจ

136 นายจริวงศ์ สิริพราหมณกุล 156 นางสาวจฑุารัตน์ วงศ์สุวรรณ

137 นางสาวจริวัฒ สลุงอยู่ 157 นางสาวจฬุาลักษณ์ ทิพยว์ราพันธุ์

138 นางสาวจริะภญิญา ผลศิลป์ 158 นางสาวจฬุาลักษณ์ แสงราวี

139 นางสาวจริะวดี บุตตะจนี 159 นางสาวเจนจริา ทับประทุม

140 นางจรัิสยา รุ่งสกุลลิขิต 160 นางสาวเจนจริา เพ็งพล

แถวที่ 4 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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161 นายเจนณรงค์ อุปการแก้ว 181 นางสาวชนันทร อินทรสุนทร

162 นายเจยีระไน เอี่ยมหร่าย 182 นางสาวชนันรัศม์ วุฒิกรธนะพัชร์

163 นายฉลอม มัน่คง 183 นางสาวชนาพร วงศ์สวัสด์ิ

164 นายฉัฏรากรณ์ มาลารัตน์ 184 นางสาวชนิดา คุณทองค า

165 นายฉัตรชัย พาเจริญ 185 นางสาวชมพูนุช วงศ์กา

166 นายฉัตรเพชร บุญมาก 186 นางสาวชมภนูุช วานิช

167 นางสาวฉัตรวิมลกาญจน์ ชอบสมัย 187 นางสาวชยดุา พรทิพยศิ์ริกูล

168 นายเฉลิมพล เหล่าสิม 188 นางสาวชรัญดา พรมมา

169 นายเฉลิมวุฒิ แยม้ประโคน 189 นายชรัส ขัดฝ้ัน

170 นางสาวโฉมลลิต เกตุแก้ว 190 นายชรินทร์ ไพรบึง

171 นายชญานนท์ รัตนานุวัติ 191 นางชลฎา สุขเกษม

172 นางสาวชญานันทน์ ศรีสกุลกาญจน์ 192 นางสาวชลธิชา ชมเอ

173 นางสาวชญาภรณ์ แซ่สือ 193 นางชลธิชา สัจจธนสุวรรณ

174 นางสาวชณิษกาญจน์ อรุณพิพัฒนสกุล 194 นางสาวชลนที จนัทโชติ

175 นางสาวชนกจติร ค าสามารถ 195 นายชลากร อุดมอุกฤษฎ์

176 นางสาวชนกานต์ จ ารัสตระกูล 196 นางสาวชลิตา ถาวรศิริ

177 นางสาวชนม์ชุดา วัฒนะธนากร 197 นางสาวชัชนันท์ ภูสุ่วรรณ

178 นางสาวชนัญชิดา รักยติุธรรม 198 นายชัชรพันธ์ ใจกล้ารวีกิตต์ิ

179 นางสาวชนัญชิดา ส าเนียง 199 นายชัชวัฒน์ เปล่ียนราษี

180 นางสาวชนัฏ งามข า 200 นางสาวชัญญรัสย ์ชมภทูอง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 5 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นายชัยณรงค์ ภมุรินทร์ 221 นางสาวฐิตารีย ์พงษธนศิริโชติ

202 นางสาวชาริญา ดูเบย์ 222 นายฐิติกร บุญเรือง

203 นางสาวชาลิสา แสวงลาภ 223 นางสาวฐิตินันทา คล้ายสังข์

204 นายชิติ สุวรรณเนตร 224 นายฐิติพงศ์ เกษรังสรรค์

205 นางสาวชื่นฤดี วิริยานนท์ 225 นางสาวฐิติรัตน์ จนัทวัย

206 นางสาวชุติมันต์ ไชยกรเลิศวิมล 226 นายฐิติวัฒน์ ชุมพล

207 นางสาวชุติมา สระทองพร้อม 227 นายฐิติวิชญ์ อรุณปัญญาวงศ์

208 นายชุมพล ภารไสว 228 นางสาวณชากุญ ญาณ์ภคณัฐ

209 นายเชาวลิต ส่งศรี 229 นางสาวณฌา กุลนิติ

210 นายโชติพันธุ ์ชื่นตะโก 230 นางสาวณฐออม เกตุศิริ

211 นางสาวญาณิศาณ์ ถิ่นเดิม 231 นางสาวณปภชั วงศ์ธนาโสภณ

212 จา่อากาศเอกหญิงญาดา มัน่ใจ 232 นางสาวณภคั สงวนรัตน์

213 นางสาวญาดา อุ่นวัฒนนุกูล 233 นางสาวณภสัภรณ์ ธนะอั้วมีสม

214 นางสาวญาดา เอกสุวรรณ 234 นางสาวณภสัรา ภนูุชอภยั

215 นายฐณเมศร์ สุทธิทัศนาโรจน์ 235 นายณรงค์ วงศ์กวินวจกีุล

216 นายฐณวัฒน์ ปริยติัฆรพันธ์ 236 นายณรงค์ชัย ยิ้มไพร

217 นางสาวฐาปนีย ์สุขลาภกิจ 237 นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์

218 นางสาวฐิตาภรณ์ แสงอรัญ 238 นายณรงค์ฤทธิ ์ช่วยแก้ว

219 นางสาวฐิตาภา วงศิลป์ 239 นางสาวณัชกร อิทธิรัตนโชติ

220 นางสาวฐิตารีย ์จ าเนียน 240 นางสาวณัชชา สุขถาวร

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

241 นางสาวณัชชารีย ์สุธีร์เอกมนต์ 261 นางสาวณัฐนันท์ ขาวข า

242 นางสาวณัฏฐณิชา กงทอง 262 นายณัฐนันท์ ช้างพลี

243 นางสาวณัฏฐ์นริน พลอนันต์ 263 นายณัฐพงษ์ พุทธิผล

244 นางสาวณัฏฐา ปิ่นนพภณัฑ์ 264 นายณัฐพงษ์ ศิริสัมพันธ์

245 นายณัฐกร ฝอดสูงเนิน 265 นางสาวณัฐพร เนตรแก้ว

246 นางสาวณัฐกฤตา ชูช่วย 266 นางสาวณัฐพร สังวาลย์

247 นางสาวณัฐกานต์ ป่างศรี 267 นายณัฐพล กล่อมเกล้ียง

248 นายณัฐกานต์ เพชรชนะ 268 นายณัฐพล คลศิลป์

249 นางสาวณัฐจริา ปรางศรี 269 นายณัฐพล นิติเจริญพงศ์

250 นางสาวณัฐชยา นันทจติตานนท์ 270 นางสาวณัฐภทัร มังกรงาม

251 นางสาวณัฐฑกานต์ พรมที 271 นางสาวณัฐมน เจริญไชย

252 นางสาวณัฐณิชา หาชะนะ 272 นางสาวณัฐมา มาศประมุท

253 นางสาวณัฐณิชา อุทัยวัฒนานนท์ 273 นางสาวณัฐวดี สมบูรณ์

254 นางสาวณัฐณิชาช์ เนตรเจริญ 274 นางสาวณัฐวรา เพชรกาฬ

255 นางสาวณัฐณิชาร์ ศรีเพียงจนัทร์ 275 นายณัฐวัฒน์ ศุภวัฒน์สุขกุล

256 นายณัฐดนัย ชมดาว 276 นายณัฐวัฒน์ เฮงเส็ง

257 นายณัฐดนัย ปรมาธิกุล 277 นายณัฐวุฒิ รัตนพันธุ์

258 นายณัฐดนัย ปัญจางคกุล 278 นางสาวณัฐสินี ทองปล่ัง

259 นางสาวณัฐนรี แดงวิจติร์ 279 นางสาวณัฐสุชา มานะประดิษฐ์

260 นางสาวณัฐนันท์ ขจรบุญนาค 280 นางสาวณัฐสุดา วรรัตน์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นางสาวณัทภคั ทองดีเลิศ 301 นางสาวตรีชดา ลูกอินทร์

282 นางสาวณิชกานต์ รัศมีจาตุรงค์ 302 นายต่อพงษ์ วิมลสุข

283 นางสาวณิชกานต์ สังขพัฒน์ 303 นายทนิสร ศิริวัฒน์

284 นางสาวณิชชารีย ์พัฒนเอกวงศ์ 304 นายทรงเดช เทียบพันธุ์

285 นางสาวณิชากร บุญสิทธิ์ 305 นายทรงยทุธ ฉัตรด ารงค์กุล

286 นางสาวณิชาภา ขุนทองจนัทร์ 306 นางสาวทรงวาด อิ่มอารมย์

287 นางสาวณิศิรา แยม้จนิดา 307 นายทวีวัฒน์ แก้วเล็ก

288 นางสาวดงเหมย หลิง 308 นายทวีวัฒน์ เดชะพงศ์

289 นางสาวดนยา ฉันทศาสตร์พงศ์ 309 นายทวีวุฒิ บุญสนิท

290 นายดนัย ตรีวัชรชัย 310 นายทศพร เลิศศิลปชัย

291 นางสาวดรชา จนัทวิบูลย์ 311 นายทองพูล ระดาพงษ์

292 นายดล สายอุดม 312 นางทัศณีย ์สมิตะมาน

293 นางสาวดลชิดา ภานุทัตต์กุล 313 นางสาวทัศดาว แซ่ด่าน

294 นายดลภาพย ์สุขุมปัญญารักษ์ 314 นางสาวทัศนีย ์ชื่นไสว

295 นางสาวดวงใจ สังข์ทอง 315 นายทัศไนย สังข์ทอง

296 นางสาวดวงเดือน ก๋องมูล 316 นางสาวทิพมล นิลน้ าเงิน

297 นางสาวดารารัตน์ ค าทอง 317 นางสาวทิพยธ์นัตถ์ กิติคุณานนท์

298 นางสาวดุษฎ ีชาติไทย 318 นางสาวทิพยภ์าภรณ์ กันตะคุ

299 นายเดชา เพ็งแจม่ 319 นางสาวทิพวรรณ วิโรจน์เมธากุล

300 นายเด่น ศรีพรรณ 320 นางสาวทิพอาภา สูงทรง

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

321 นายเทพฤทธิ ์ผิวงาม 341 นายธนัญญ์ภณ ศุภสิริพิพัฒน์

322 นายเทวา กรุณา 342 นางสาวธนัญญา ปิยพงศ์

323 นายธงไทย ทุมพลา 343 นายธนัต ปฐมพงษ์พิพัฒน์

324 นายธนกร อุทิศานนท์ 344 นายธนาดล ชูเลขา

325 นายธนกฤต บุตรบ ารุง 345 นายธนานพ เลิศมงคล

326 นายธนกฤต เพ็ชรพุฒ 346 นางสาวธนาภรณ์ ทิมคล้าย

327 นายธนเดช สัตยากวี 347 นางสาวธนาวดี อุดมกิจมงคล

328 นายธนนท์ จนัทร์สุข 348 นางสาวธนาวรรณ จนัทร์เสง่ียม

329 นายธนพนธ์ เสือใหญ่ 349 นายธนิน เนียมทอง

330 นางสาวธนพร พูลสวัสด์ิ 350 นางสาวธมกร ซุ่นฮ้ัว

331 นายธนพล เกตุประกอบ 351 นายธมรัตน์ ทองแดง

332 นายธนพล เชื้อพลายเวช 352 นางสาวธมลวรรณ ชะเต

333 นายธนพล นนทะค าจนัทร์ 353 นายธรรมรัต ดวงสุพรรณ

334 นายธนพล ปัญโญใหญ่ 354 นายธราเทพ โชติวิชญ์พิพัฒน์

335 นายธนพล แสงสว่าง 355 นายธัชธรรม์ สนิธวรรณะ

336 นางสาวธนภรณ์ ดีธนกิจชัยกุล 356 นายธัชวีร์ ประสานวรรณ

337 นางสาวธนวัชรินธร อ่ าบ ารุง 357 นางสาวธัญญลักษณ์ ภาคสุชน

338 นายธนวัฒน์ เจรจาศิลป 358 นางสาวธัญญารัตน์ จนิะแก้ว

339 นายธนวัฒน์ แสนโกษา 359 นางสาวธัญญารัตน์ ตันเปาว์

340 นายธนวัต ภมูิเจริญ 360 เรือโทหญิงธัญญารัตน์ โพธิแ์ก้วธีรกุล

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

361 นางสาวธัญรดา งามเนรมิตดี 381 นายธีรัช บุตรนุชิต

362 นางสาวธัญวลัย โสดาทิพยพ์รชัย 382 นายธีรัช โลวะภาพ

363 นางสาวธัญสุดา สนิทใจรักษ์ 383 นายนคริน แก้วศรี

364 นางสาวธัณยน์ิชา ฉ่ าพิพัฒน์ 384 นายนที สว่างวงศ์

365 นางสาวธัณยสิ์ตา โชติวงศ์วัฒนะ 385 นางสาวนนทินี มีทรัพยท์วีกูล

366 นางสาวธันญรัตน์ เทิดคีรีธรรม 386 นางสาวนพเก้า งามกุศล

367 นายธันฐกรณ์ วงษ์ส าราญ 387 นางสาวนพณัฐ แสงโชติ

368 นางสาวธันยพร แก้วศรี 388 นายนพดล บุญประสิทธิ์

369 นางสาวธารชิตรา บรรจงพินิจ 389 นางนพมาศ ค าภา

370 นางสาวธารทิพย ์ลภาไพโรจน์ 390 นางสาวนพรัตน์ รักสังข์

371 นางสาวธิดาพร สกุลกรุณา 391 นายนพรัตน์ สะสีสังข์

372 นางสาวธิดารัตน์ ภมูิชัยสิทธิ์ 392 นายนพรินทร์ อินท า

373 นายธีรกุล กลมเกลียว 393 นางสาวนพสร บัวประทุมพร

374 นายธีรพงษ์ น้ าทอง 394 นายนพสิทธิ ์แก้วกระจา่ง

375 นายธีรยทุธ แก้วดี 395 นางสาวนภสร จนัทร์ประเสริฐ

376 นายธีรรัตน์ กล่ ารัศมี 396 นางสาวนภสร ศรีแก้ว

377 นายธีรวัฒน์ มาลัม 397 นางสาวนภสัรพี ทิพยป์ระสิทธิ์

378 นายธีระพงษ์ ตรีวิเศษ 398 นางสาวนภสัสร น าประดิษฐทรัพย์

379 นายธีระพล จนัทา 399 นางสาวนภาพร อยู่เล็ก

380 นายธีระศักด์ิ โพนชัด 400 นางสาวนมิดา จนัทร์คู่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 10 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

401 นางสาวนรมน อ้อไธสง 421 นางสาวนัยเนตร เจริญผล

402 นายนราธิป คุณาสวัสด์ิ 422 นายนัสร่ี มะแอ

403 นายนราธิป โคตรสมบัติ 423 นางสาวนาฏยา นวลคล้าย

404 นางสาวนรารัตน์ เดชพันธ์ 424 นางสาวนารากร สมประสิทธิ์

405 นายนราวุฒิ ไชยพูน 425 นางสาวนารีรัตน์ เถื่อนคุ้ม

406 นางสาวนริศา ชุ่มอินจกัร 426 นางสาวน้ าทิพย ์วุฒิดิลกประพันธ์

407 นายนฤเบศร์ หิตา 427 นางสาวน้ าหวาน ไทยจนัทึก

408 นางสาวนฤมล ผ้ึงเนียม 428 นายนิกร ครูวงศธร

409 นางสาวนฤมล พสุนธรากาญจน์ 429 นางสาวนิจติร์ตรา ทรวงดอน

410 นางสาวนลินี อินสนอง 430 พันตรีนิชนุ เชื้อพรรณงาม

411 นางสาวนวพร อังคณานนท์ 431 นางสาวนิตยช์นก เจริญรูป

412 นางสาวนวรัตน์ พูลแก้ว 432 นางสาวนิตยา กล่ินจนัทร์

413 นายนัชพงศ์ สุวรรณตรากิจ 433 นางสาวนิติกรณ์ ดวงสุวรรณ

414 นางสาวนัฎฐา วงศ์มโนพณิช 434 นางสาวนิติชล เจริญศิริ

415 นางสาวนัฐติยา เจริญผล 435 นายนิธิวัฒน์ ฉิมแก้ว

416 นายนัฐพงษ์ อินสมยา 436 นายนิพล พรหมจรรย์

417 นางสาวนันทน์ชาอร เกียรติวุฒิตระกูล 437 นางสาวนิภาวัลย ์พงษ์ปิยะจนิดา

418 นางสาวนันทนิด สุดสกล 438 นางสาวนิรชา นันทพิสิฐ

419 นางสาวนันทพร ธุศิริ 439 นางสาวนิรมล มะลิซ้อน

420 นางสาวนันทวัน เรืองฤทธิ์ 440 นายนิรัตน์ สุวรรณวงค์

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 11 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

441 นางสาวนิลรัตน์ อึ้งประเสริฐ 461 นางสาวบุษรินทร์ ด ารงศักด์ิ

442 นางสาวนิศาชล ปูค า 462 นางสาวเบญจพร เหล็งหนูด า

443 นางสาวนิศาภทัร์ ศรีพงศ์สถิต 463 นางสาวเบญจมาศ ละมุล

444 นางสาวนิศามณี ธราวุธ 464 นางสาวเบญจวรรณ สุทธินิยม

445 นางสาวนิศารัตน์ ฟองสมุทร 465 นางสาวเบญชญา เยาวขันธ์

446 นางสาวนิศารัตน์ วังสะปัญญา 466 นางสาวเบญญาภา คงคานิมิต

447 นางสาวเนตรนภา ทะสา 467 นายปกรณ์ ทนข า

448 นางสาวเนตรนภา เปรมปรีด์ิ 468 นายปฐมพงศ์ ต้ังไพบูลย์

449 นางสาวเนติมา นิลมาลา 469 นายปฐมพล จนัทน์เสนะ

450 นายเนติลักษณ์ สุทธิ 470 นางสาวปณิตา บัณฑิต

451 นางสาวบวรลักษณ์ ขจรฤทธิ์ 471 นางสาวปถวี มหาโยธี

452 นายบัญชา ชัยประสานสินธุ์ 472 นายปภสัสรร บรรทะโก

453 นายบัณฑิต จอ้ยลี 473 นางสาวประกายพร ดอกไม้หอม

454 นายบุญน า กล่ินบุญเรือง 474 นางสาวประติมา ศรีจนิดา

455 นางสาวบุญศิล เนตรคุณ 475 นายประทีป เพียรค า

456 นางสาวบุณฑริกา พวงศรี 476 นายประทีป สิงห์วงษ์ดี

457 นางสาวบุปผา สีมาเมือง 477 นายประธาน เตียรถ์เจริญกุล

458 นางสาวบุษกร งามทรัพยพ์งศ์ 478 นางสาวประภสัสร บอนสิทธิ์

459 นางสาวบุษบา นนเทศา 479 นางประภาพร สงคราม

460 นางสาวบุษมากร ทองบ่อ 480 นางสาวปราญชลี แจง้สุข

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 12 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

481 นางสาวปราณี ถาปะนา 501 นางสาวปาริชาติ ห้องแก้ว

482 นางสาวปริณดา พรหมจนิดา 502 นางสาวปาลิตา ประสิทธิเมนนท์

483 นางสาวปริมฉัตร ศักด์ิพิทักษ์ 503 นางสาวปาลีฉัตร สุดใจ

484 นายปริวัฒน์ พันธ์บุดดี 504 นางสาวปิญาทิพย ์กองโฮม

485 นางสาวปรีดาภรณ์ จารุธนกุล 505 นางสาวปิยฉัตร ศรีสะอาด

486 นางสาวปรียานุช นภาแสง 506 นายปิยพนธ์ พึ่งพานิช

487 นายปัญจะ หิรัญญสุทธิ์ 507 นายปิยภทัร แสงพายพั

488 นายปัญญา สมอาษา 508 นางสาวปุญญิศา เกิดเมืองสมุทร

489 นางสาวปัญญาภรณ์ ทองน้อย 509 นายปุณวัชร เชาว์พัฒนากุล

490 นางสาวปัณฑารีย ์มานะกุล 510 นายปุริมปรัชญ์ ม่วงพา

491 นางสาวปัณฑารีย ์อยู่เป็นสุข 511 นางสาวปุลพร ศรีหานู

492 นายปัณณวิชญ์ คงทอง 512 นางสาวเปมิกา กิตติโชคชูโต

493 นายปัณน์ญะพัทธ์ พลภทัรจนิดา 513 นางสาวเปียทิพย ์ปองดี

494 นางสาวปัทมพร ค้ิวเที่ยง 514 นายพงศกร รุ่งเรืองมณีรัตน์

495 นางปาณนาถ ต้ังรติกุล 515 นายพงศ์พณิช วรรณรัตน์

496 นางสาวปานวาด วรกุล 516 นายพงศ์ภทัร นมะภทัร

497 นางสาวปารยพ์ิชชา ธุระกิจ 517 นายพงษ์พันธ์ เสนาะค า

498 นางสาวปาริฉัตร รัตนสุนทร 518 นายพงษ์พิพัฒน์ ท่าไม้สุข

499 นางสาวปาริชาต จงรุ่งเรืองไสว 519 นายพชร เพชระบูรณิน

500 นางสาวปาริชาต แซ่ล่ิม 520 ร้อยต ารวจโทพชรพล แผ่นผา

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 13 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

521 นายพนาพงศ์ ฉายแสงเจริญ 541 นางสาวพลอยนภสั มีนา

522 นางสาวพนิดา โคตรนุกูล 542 นางสาวพัชทิญา แสงแก้ว

523 นางสาวพรกมล วงศ์ข้าหลวง 543 นางพัชนิกา พิชิตปรีชา

524 นางสาวพรจรัส ตะเพียนทอง 544 นายพัชรพล รัตนะ

525 นางสาวพรชนก แสนสุข 545 นางสาวพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

526 นางสาวพรชนิต เหมไพบูลย์ 546 นางสาวพัชริญา สุขภญิโญ

527 นายพรชัย จอู่วม 547 นางสาวพัชริดา ดรุณโยธิน

528 นางสาวพรทิพย ์เอกจนี 548 นางสาวพัชรี ทองเจริญ

529 นางสาวพรนิภา อินทร์ก่ า 549 นางสาวพัชรี ศรีเพย

530 นางสาวพรพรรณ ค าสวน 550 นายพัฒนกรณ์ นาสีคูณ

531 นางสาวพรมนัส สีหาคม 551 นางสาวพัฒนะ ศรีสุวงค์

532 นางสาวพรรณนิการ์ ยิ้มใย 552 นางสาวพัณณ์ชิตา จริโชติธนานันต์

533 นางสาวพรรณภา ธัญญเจริญ 553 นางสาวพัตรพิมล อัคคัญญ์วงศ์

534 นางสาวพรรณวดี แก้วสีเคน 554 นางสาวพันกะรัต ใจโพธา

535 นางสาวพรรณิการ์ ชิ้นทอง 555 นางสาวพันณิดา ชูนาม

536 นายพฤจติร์ สุวรรณแสง 556 นายพันธ์ทวี หงษ์เผือก

537 นายพลชนก เกียรติพนชาติ 557 นายพันธุธ์ัช รัตนกาญจนวงษ์

538 นายพลศิวกร โพธิป์ริสุทธิ์ 558 นายพารณ เจริญลาภ

539 นางสาวพลอยชนก มิตรประเสริฐพร 559 นางสาวพิชชาภสัร์ พณิชพัชรพงศ์

540 นางสาวพลอยชนก แสงปก 560 นางสาวพิชญกาญจน์ สุทธิพันธ์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

561 นางสาวพิชญ์สินี ภูศิ่ลป์ 581 นางสาวเพชรไพลิน การะกัน

562 นางสาวพิชญานิน จนัทวงศ์ 582 นางสาวเพชรรัตน์ สังวาลยเ์งิน

563 นางสาวพิชญาภคั ทาไร 583 นางสาวเพชรวลัย พิชิตกุล

564 นายพิชยะ ตรีวิศวเวทย์ 584 นางสาวเพ็ญทิพย ์จนัทร์แก้ว

565 นายพิเชษฐ์ ชุมภา 585 นางสาวเพ็ญพิชชา คงกระพันธ์

566 นางสาวพิญนันท์ สุขนิจ 586 นางสาวแพรพรรณ นกหงษ์

567 นายพิพัฒน์ ไทยบรรเทา 587 นางสาวแพรพิไล พรามฤทธิ์

568 สิบโทพิพัฒน์ สิทธิเขตต์การ 588 นางสาวแพรวพรรณ จนัทร์สุพัฒน์

569 นางพิมผกา ด่านนภา 589 นายไพรัตน์ วิภาวิน

570 นางสาวพิมพ์ผกา เตชวโรศิริสุข 590 นางสาวเฟื่องฟู หมัน่มาก

571 นางสาวพิมพ์พัฒน์ เคหะลุน 591 นางสาวภคมน ภริกุลศิริ

572 นางสาวพิมพร จติรอาจ 592 นายภควัฒน์ อาจวิชัย

573 นางสาวพิมลดา คงตรีแก้ว 593 นางสาวภคินี พุ่มพวง

574 นางสาวพิศมัย เจริญพันธ์ 594 นางสาวภรณ์ทิพย ์แดงสุด

575 นายพิษณุ โอศิริพัฒน์ 595 นายภรัณย ูมงคลทวี

576 นางสาวพีชญาภา ฤทธิค์ง 596 นางสาวภสินี ฉลาด

577 นายพีร์ ฐิติธีรเธียรชัย 597 นางสาวภคักร โชสีงาม

578 นายพีรพงศ์ แหวนพิรอด 598 นายภคัณัฏฐ์ อึ้งอัครพนธ์

579 นางสาวพีระพร ศรีประจนัทร์ 599 นางสาวภณัฐิรา ลือโสภณ

580 นางสาวพุทธรักษา สอนคง 600 นางสาวภณัฑิรา พวงพัตร์

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

601 นางสาวภทัทิยา หวังพิทักษ์วงศ์ 621 นางสาวภาวิณี วิจติรพรกุล

602 นายภทัร จฑุามณีพงษ์ 622 นางสาวภาวินี ภมูณี

603 นายภทัรกร วรรณประวรรต 623 นางสาวภญิญาพัชญ์ นาแหลม

604 นายภทัรพล ขวัญยนื 624 นายภชุงค์ แซ่โค้ว

605 นายภทัรพล ค าคง 625 นายภบูดินทร์ สมภาร

606 นายภทัรพล ภวูภทัรพร 626 นายภมูน ไตรรัตน์

607 นางสาวภทัรภร หมืน่ขัด 627 นายภมูิธนินท์ ปุริมโน

608 นางสาวภทัร์มน สุดแก้ว 628 นายภมูิพิพัฒน์ อ่อนเส็ง

609 นางสาวภทัรวดี รักษาศรี 629 นายภรีู เจษฎารมย์

610 นางสาวภทัร์สุดา คมข า 630 นายภสิูทธิ ์วาตะฐานะวโร

611 นางสาวภทัรานิษฐ์ ปิตินันท์พงศ์ 631 นายมงคลสวัสด์ิ ธนภทัราวงศ์

612 นางสาวภนัฐิฌาพร พรพิจยัภาค 632 นางสาวมณต์ฑิตา สุขจติต์

613 นางสาวภสัรนันท์ ไพรสรรณ์ 633 นางสาวมณทิพย ์มาสิงห์

614 นางสาวภสัสร จารุบริสุทธิคุณ 634 นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน

615 นายภาคภมูิ ปรางค์ชัยเวศม์ 635 นางมณีรัตน์ รัชตกุลพัฒน์

616 นายภาคภมูิ พัฒนสุพงษ์ 636 นางสาวมนฤดี ไกรทอง

617 นายภาคภมูิ เยาวภทัรศิริ 637 นางมนัสชยา กุลแก้ว

618 นายภาณุพงศ์ เกิดมัน่ 638 นางสาวมนัสนันท์ แก้วเปล่งศรีสกุล

619 นายภาณุวัฒน์ อ้วนสา 639 นางสาวมยรุา สกุลโชคบุญมา

620 นางสาวภาวิณี นกจั่น 640 นายมรุพงษ์ เกิดขุมทอง

แถวที่ 16 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

641 นางสาวมลฤดี วิวัฒน์รุ่งเรืองดี 661 นางสาวรภชัชา สมสร้าง

642 นางสาวมัทนา คงใหญ่ 662 นางสาวรวิวรรณ มณีค า

643 นางสาวมัลลิกา กล่ินภู่ 663 นางสาวรวีวรรณ ศรีเกิด

644 นางสาวมาดี พิมานแมน 664 นางสาวรอชิด้า ยสีมาน

645 นางสาวมานิตา นุกูลรักษ์ 665 นางสาวระเบียบ นกเอี้ยง

646 นางสาวมิง่ขวัญ ก๋องเขียว 666 นายระพีภทัร ทาโคตร

647 นางสาวมินตรา มูลทรัพย์ 667 นางสาวรักษ์สุดา เหล่าคา

648 นางสาวมินตา ขวัญงาม 668 นางสาวรักษิณา บุญสูง

649 นางสาวมุกดา ผลเหลือ 669 นางรัชฎาภรณ์ ศรบรรจง

650 นางสาวเมธพร สุขเจริญ 670 นางสาวรัชนีวรรณ จนัทราภริมย์

651 นายเมธานนท์ คงมี 671 นายรัชพล ชุนครบุรี

652 นางสาวเมธิรา กระมีมูล 672 นายรัชพล ภคัพรภทัรพบ

653 นายเมธี สว่างเมฆ 673 นางสาวรัญชิดา มาประชุม

654 นางสาวยพุาพรรณ ธีระพงศ์ไพบูลย์ 674 นางสาวรัฐชนก พุกไชยนาม

655 นางสาวยพุิน ปิ่นทอง 675 นางสาวรัตติกาล สถล

656 นางสาวรชาภา ประโยชน์ดี 676 นางสาวรัตติพร ซะมะ

657 นายรณกร อานาภรณ์ 677 นายรัตน์เกียรติ เจยีรปิติภทัร

658 นางสาวรตนพร เตียวสมบูรณ์กิจ 678 นางสาวรัตนา รักษาพันธุ์

659 นางสาวรติคุณ ชูศิริ 679 นางสาวรัตนาภรณ์ ต าหนักพงษ์

660 นางสาวรติชา มณีโสะ 680 นางสาวรัตนาภรณ์ บินรวดเร็ว

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 17 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

681 นางสาวรัตนาภรณ์ สืบด้วง 701 นางสาวเลิศขวัญ นาวารัตน์

682 นายรามิล วงษ์อิสลาม 702 นายวงศธร กิจเจริญ

683 นางสาวรุ่งกมล ศรีสวัสด์ิ 703 นายวงศธร เอกมัน่

684 นางสาวรุ่งทิวา บุตรพระองค์ 704 นายวชิรเกียรติ อารีจติพานิช

685 นางสาวรุ่งนภา ทองดอนกุ่ม 705 นางสาววชิรญาณ์ สันธนะวิทย์

686 นางสาวรุ่งนภา อินทร์แสง 706 นางสาววชิราภรณ์ สุทธิวรรณ

687 นายรุ้งพนม นาคะตะ 707 นางสาววนิดา ทวีแสง

688 นายรุจวรงค์ ศิริธร 708 นางสาววนิดา เปรียวไธสง

689 นายเรียว ขุนดีคล้าย 709 นายวรธน วิทยานุกูล

690 นางสาวฤทัยชนก ไชยสุวรรณ 710 นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง

691 นางสาวลดาวัลย ์วัฒนะพยงุกุล 711 นางสาววรรณรัตน์ ผดุงกิจ

692 นางสาวลภสัรดา สุขใจวรเวทย์ 712 นางวรรณิภา จงหมาย

693 นางสาวลภสัวรรณ เกตุเห่ง 713 นางสาววรรษชล สวามิวัสด์ุ

694 นางสาวลลิตา โต๊ะวัน 714 นางสาววรลักษณ์ พงษ์พูล

695 นางสาวลลิตา โสดาวิชิต 715 นางสาววรวลัญช์ วงษ์ศรีเผือก

696 นางสาวลักษิกา แดงบุญเรือง 716 นายวรวิทย ์ทองใบ

697 นางสาวลัดดาพร แซ่โง้ว 717 นายวรัชญ์ วิบูลยก์ุลพันธ์

698 นางสาวลัดดาวัลย ์ชัยปัญหา 718 นางสาววรัญญา นามวิเศษ

699 นางสาวล้ ามณี ชะนะมา 719 นางสาววรัญญา ศรีวรุณนนท์

700 นายเล็ก สารบูรณ์ 720 นางสาววรัญญา สถานสถิตย์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 18 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

721 นางสาววรัญรดา ตุลยาฐานิต 741 นายวันเฉลิม สงวนสิน

722 นางสาววรานิษฐ์ นิธิประทินศักด์ิ 742 นางสาววัน-ติง ตุง

723 นางสาววราพร แขนสันเทียะ 743 นายวัลลภ เข็มแก้ว

724 นางสาววราพร วัฒนชัยยงค์ 744 นางวาริศศริน เวศยว์รุตม์

725 นางสาววราพรรณ สุนทรจนิดา 745 นางสาววารี ผลจนัทร์

726 นางสาววรารัตน์ อักษรดิษฐ์ 746 นางสาววารุณี สะมะ

727 นางสาววริษฐา ศรีสวัสด์ิ 747 นางสาววาสนา เคเมือง

728 นายวรุตม์ ปฏภิาณกวี 748 นางสาววาสนา ทองรักจนัทร์

729 นายวสวัตต์ิ เดชประดิษฐ์ 749 นางวาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง

730 นายวสันต์ จิ้มกระโทก 750 นางสาววิจติตรา สีมันตะ

731 ว่าที่ร้อยตรีวสุ งามเจริญ 751 นางสาววิชญา นาคสุวรรณ

732 นายวัชรพงศ์ เภาภู่ 752 นางสาววิชุดา หลุ่งเป้า

733 นายวัชระ ไพโรจน์กิจตระกูล 753 นางสาววิชุดาพร บุญสีสด

734 นายวัชรัตน์ ตาสอน 754 นายวิพลทัศน์ ทองประเสริฐ

735 นายวัชรา แสงธิมา 755 นางสาววิภาดา ปะวะสี

736 นางสาววัชรินทร์ วรรณศิริ 756 นางสาววิภาภรณ์ สร้อยเพชร

737 นายวัชรินทร์ แสงปาก 757 นางสาววิมล ธูปแจม่

738 นายวัชรินทร์ แสวงศิลป์ 758 นางสาววิมลรัตน์ จเูสือ

739 นายวัฒนา ฮวบขุนทด 759 นางสาววิมลรัตน์ เฮ้าประมงค์

740 นางสาววัฒนาพร แซ่เจา่ 760 นางสาววิระพร ทองเดช

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 19 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

761 นางสาววิรัญญา วิสารทานนท์ 781 นางสาวศศิกานต์ วุฒินนชัย

762 นางสาววิไลวรรณ มณีสิงห์ 782 นางสาวศศิธร จเูปีย

763 นายวิวัฒน์ เครือดวงค า 783 นางสาวศศิธร พรพัชรสันติสุข

764 นายวีรชน เปรมวิชิต 784 นางสาวศศิมา องอาจณรงค์

765 นางสาววีรนันท์ ศิริษา 785 นางศันสนีย ์พรหมมาศ

766 นายวีรพัฒน์ ลาภทวีสมบูรณ์ 786 นายศิรชัย ไชยผดุง

767 นายวีระพล ผ่องสุภา 787 นางสาวศิราลักษณ์ บุญเพ็ง

768 นายวุฒิชัย พิพิธเมธีร์ 788 นางสาวศิริขวัญ ผดาศรี

769 นายวุฒิชัย สถาวรินทร์ 789 นางสาวศิรินทร์ เสนแก้ว

770 นายวุฒิพงศ์ แสงพันธ์ 790 นางสาวศิรินทร์ญา กิตติวานิชกุล

771 นางสาวศรสวรรค์ ฉันทะประเสริฐ 791 นางสาวศิรินทิพ อัครลาวัณย์

772 นางสาวศรัญญา ทองศิริ 792 นางสาวศิรินารถ ไชยยายงค์

773 นายศรัณย ์ชัยกุล 793 นางสาวศิริพร ทองหยบิ

774 นายศรัณยภ์ทัร พิศดาร 794 นางศิริพร สุวรรณเจริญ

775 นายศรายทุธ เบญยมาตร 795 นางสาวศิริวรรณ ยามเลย

776 นายศราวุฒิ ถิ่นเกาะแก้ว 796 นางสาวศิวพร ขาวผ่อง

777 นายศราวุธ สงคราม 797 นายศุภกฤษ นิ่มวงษ์

778 นางสาวศริสรณ์ โชติภริูวัฒน์กุล 798 นางสาวศุภกัญญา ประไวย์

779 นางสาวศรีจดุารัตน์ รักงาน 799 นายศุภโชค อภกิวินวงศ์

780 นางสาวศรุตา วารายานนท์ 800 นายศุภณัฐ สรนันท์

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 20 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

801 นางสาวศุภนุช จนีคง 821 นางสายชล มูลจติ

802 นางสาวศุภรัตน์ วักไธสง 822 นางสาวสายฝน เสนคราม

803 นางสาวศุภสิราภา วรเมท 823 นางสาวสายพิน ยาสุวรรณ

804 นายสกุลลาภ ยงังาม 824 นางสาวสายพิน วัฒนะลีลากุล

805 นางสาวสดสวย คุณธะราช 825 นางสาวสาริศา แสงวัฒนรัตน์

806 นายสมควร ด้วงเดช 826 นางสาวสาวิตรี เจริญรัตน์

807 นายสมชาต เกษมพันธ์ 827 นายสิทธิกร บุญตัน

808 นางสาวสมประสงค์ คงจนัทร์ 828 นายสิปปนนท์ ไชยคุณา

809 นางสาวสมพิศ แสงแก้ว 829 นางสาวสิรวดี สุสมบูรณ์

810 นายสมภพ สุขใส 830 นายสิรวิชญ์ ทุมวรรณ

811 นายสมมารถ วัชระพิสิทธินนท์ 831 นายสิรวิชญ์ ยาพรม

812 นางสาวสมฤดี ใยดี 832 นายสิรวิชญ์ สุขยงั

813 นางสาวสมฤทัย จนัทร์สวน 833 นางสาวสิรินาถ ข้องนอก

814 ร้อยต ารวจโทหญิงสมวดี โพธิว์ัฒ 834 นางสาวสิริประภา สุวรรณศักด์ิ

815 นางสาวสรวีย ์เกียรติศุภมงคล 835 นางสาวสิริพร เกียรติจรูญศิริ

816 นายสราวุฒิ ศิริเจริญวัฒน์ 836 นางสาวสิริอาภรณ์ เอ้โถ

817 นางสาวสวรส เลิศไตรรักษ์ 837 นางสาวสุชาดา ค าเพ็ญ

818 นางสาวสว่างนภา วรรณูปถัมภ์ 838 นางสาวสุชานาถ ชะบ ารุง

819 นายสาธิต สุวรรณโสภา 839 นางสาวสุฑารินี เกยานนท์

820 นางสาวสายชล แป้นชาตรี 840 นางสาวสุณีเนตร สุขอ่อน

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 21 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

841 นางสาวสุดารัตน์ สุขเกษม 861 นางสาวสุภสัสร ส าราญสุข

842 นางสาวสุทธาสินี สินรักษา 862 นางสาวสุภาพ ประดับการ

843 นางสาวสุทธิดา ผสม 863 นางสาวสุภาพร ไข่ชัยภมูิ

844 นางสาวสุทธิดา ภูท่อง 864 นางสาวสุภาวดี จงใจ

845 นายสุทธิพัฒน์ มูซอเฮต 865 นางสาวสุภาวดี ธีรวาณิชชา

846 นางสาวสุทัตตา ธรรมชาติ 866 นางสาวสุภาวดี พฤกษมาศ

847 นางสาวสุธาทิพย ์สุวรรณอัตถ์ 867 นางสาวสุภาวดี หุลเวช

848 จา่ตรีหญิงสุธิรา จนัทร์เพ็ญ 868 นายสุภชิัย เพียรสาระ

849 นางสาวสุนิดา ฟ้าหวัน่ 869 นางสาวสุมณฑา ยปีง

850 นางสาวสุนิสา วิโรจน์วัฒนกุล 870 นางสาวสุมาลี เซ่งแก้ว

851 นางสาวสุปราณี บุญประชุม 871 นางสาวสุมิตรา ตุมาวรคุณ

852 นางสาวสุพรรษา ชุดนอก 872 นางสาวสุรกานต์ เจะมะ

853 นางสาวสุพรรษา ปุณชยากร 873 นายสุรชัย พลศร

854 นางสาวสุพรรษา สิงห์โต 874 นายสุรชัย สันทัดอนุวัตร

855 นางสาวสุพัตรา กาญจนพสุ 875 นายสุรศักด์ิ มะอาจเลิศ

856 นางสาวสุภนันท์ งามวงษ์ 876 นายสุรศักด์ิ อู่เงิน

857 นางสาวสุภมน หยุ่มไธสง 877 นายสุรสิทธิ ์เจริญยทุธ

858 นางสาวสุภทัรา เจริญสุข 878 นายสุระพรชัย ไขลี

859 นางสาวสุภทัรา โตธนะโภคา 879 นายสุริเยนทร์ ภูป่ระเสริฐวงศ์

860 นางสาวสุภทัรา พวงประดับ 880 นางสาวสุรียรั์ตน์ เมฆอรุณ

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 22 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

881 นางสาวสุรีรัตน์ กิตติบุญทวี 901 นางสาวอณิ วิทริ

882 นางสาวสุรีรัตน์ ลายเงิน 902 นางสาวอโณทัย พวงทอง

883 นางสุรีรัตน์ อุ่นกระสัง 903 นายอดุลย ์ปะสู

884 นางสาวสุวรรณี มากลาง 904 นางสาวอติกานต์ ทองอยู่คง

885 นายสุวิทย ์วรสิทธิ์ 905 นางสาวอติพร ลาวัณลักขณา

886 นางสาวสุวิมล สินธวาชีวะ 906 นางสาวอธิตา ทองล่ี

887 นายเสกสรร มุงวงษา 907 นางสาวอนิตา วาดวงศ์

888 นายเสกสรร เลิศสิริธงชัย 908 นายอนิวรรต ประวงษ์

889 นายเสฎฐวุฒิ จโนภาส 909 นายอนุชิต ศรีทิพย์

890 นายเสริมศักด์ิ พรหมมาศ 910 นายอนุรักษ์ พิมพ์ไชย

891 นางสาวเสาวภา แสงสว่าง 911 นายอนุศาสตร์ ศุขศาสตร์

892 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์จนี 912 นายอนุสรณ์ บุญสุวรรณ

893 นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองอร่าม 913 นางสาวอนุสรา พินโย

894 นายโสชัจจ ์โฆษะครรชิต 914 นางสาวอนุสสรา สังข์สุวรรณ

895 นางสาวโสรญา เอี่ยมสบาย 915 นางสาวอภชิญา คงเกิดลาภ

896 นางสาวหนึ่งฤทัย ริทธิท์อง 916 นางสาวอภชิญา หุ่นทอง

897 นายหัทชัย โชคมหานนท์ 917 นายอภชิล พลเสนา

898 นางสาวหาดฤทัย วิเศษศรี 918 นางสาวอภญิญา แพน้อย

899 นางสาวไห่เมีย่ว จง 919 นายอภรัิฐ เหลียงพานิช

900 นายอคร บุญจนิดาวงค์ 920 นายอภรัิตน์ พิกุลทอง

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 23 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

921 นายอภวิุฒิ ผิวเพชร 941 นายอัครวัฒน์ สืบปัญญาวงศ์

922 นายอภสิิทธิ ์ขาวเหลือง 942 นางสาวอังคณา จนัทรมณี

923 นายอมรเทพ ทองดี 943 นางสาวอังคณา วิชัยดิษฐ

924 นางสาวอมรรัตน์ อุตรไชย 944 นางสาวอังศุมาลิน โพธิท์อง

925 นางสาวอรจริา แท่นประเสริฐกุล 945 นางสาวอัจฉรา ใจสมุทร

926 นางสาวอรญา อินทรตุล 946 นางอัจฉรา วันชม

927 นางสาวอรปรียา เปียเยยี 947 นางสาวอัจฉราภรณ์ หาญตระกูล

928 นางสาวอรรถญา ทองค า 948 นางอัฉราวรรณ เขียวแก้ว

929 นายอรรถพล แก้วจนัทร์ 949 นางสาวอัชชณา เอี่ยมระออง

930 นายอรรถพล ติวรานุสรณ์ 950 นางสาวอัญชณา เสน่ห์วงศ์

931 ร้อยตรีอรรถพล ศิริชัย 951 ว่าทีร้่อยต ารวจโทหญิงอัญชลี ปฐมนันทกุล

932 นางสาวอรวรรณ ดีเฉลา 952 นางสาวอัญชลี แยม้โอด

933 นางสาวอริยวรรณ อุปมา 953 นางสาวอัญชิสา กล่ินมาลัย

934 นางสาวอรุณวรรณ สุทักษิณา 954 นางอัญชุลี ชูโลก

935 นางสาวอรุโณทัย แก้วอุบล 955 นางสาวอัญธิกา เมฆแก้ว

936 นางสาวอลิสา ศรีจนับาล 956 นายอับดุลเลาะ อภบิาลแบ

937 นายอวิรุตธ์ อนันทะสะ 957 นางสาวอัสมาภรณ์ ต้ังสายณัห์

938 นายอัครพล นางแล 958 นายอาทิตย ์ปราณประดิษฐ์

939 นายอัครพล ปานสุวรรณ 959 นายอาทิตย ์สุวรรณปรีดี

940 นายอัครพันธ์ ธีระกูล 960 นางสาวอาทิตยา ชาลีเครือ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 24 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

961 นางสาวอาทิตยา บุญชูวงศ์ 981 นายเอนก ใบศรี

962 นางสาวอาทิมา อินทรโชติ 982 นางสาวเอมพลอย ไชยหาญพัฒน์กร

963 นางสาวอาภาญา ภริูภทัรตุลยาภร 983 นางสาวเอมมิกา เทพรัตน์

964 นางสาวอารายา คงสวัสด์ิ 984 นางสาวเอื้อฐิตา สุขชัย

965 นางสาวอารีญา เพิ่มจริะพานิช 985 นายโอภาส ว่องวงษ์รักษ์

966 นางสาวอารียา หาญพิชาญชัย 986 นางสาวไอลดา ธรรมสังข์

967 นางอ าพร หลวงแก้ว 987 นายกิตติพงษ์ เปียมาลัย

968 นางสาวอินทุกานต์ หมอกขาว 988 นางสาวชดาภร เพ็งเรือง

969 นายอิษรัต นานายน 989 นางสาวชลธิชา เณรเถา

970 นายอิสระพงศ์ เบญจวงศ์ 990 นางสาวณัฐภร คิดรอบ

971 นายอุกฤษ อนุสนธิ์ 991 นายธนพล วรโชติไพศาล

972 นายอุซมาน ยนุุ 992 นางสาวปัทมา ปานนิล

973 นางสาวอุดมพร อุดมธาดา 993 นางสาวมายาวี วัฒนสิทธิ์

974 นายอุดมโรจน์ มธุรสสวัสด์ิ รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตและบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต

975 นายอุทัย ฉันทวิทย์ 994 นางกนกวรรณ เจริญพงษ์

976 นางสาวอุษณิษา กรสูต 995 นางกรรณิกา เขียวนิล

977 นางสาวอุสรา เอนกปัญญากุล 996 นางกฤตติกา แสงพันธุ์

978 นายเอกชัย พิสัยสวัสด์ิ 997 นางสาวกฤตวรรณ พรเลิศลักษณ์

979 นายเอกลักษณ์ ต้ังรติกุล 998 นายกฤษณ์ สุทธิวาจา

980 นางสาวเอกศจ ีศิริวานิช 999 นายก้องภพ วิศิษฎว์งศ์

1000 นางกอบแก้ว จ าค า

แถวที่ 25 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1001 นางสาวกัญชนา ทรัพยห์ล่ า 1021 นางสาวจฑุามาศ ยอ้ยดวงชัย

1002 นางสาวกัญชลิตา เกตุทัพ 1022 นายเจษฎา ผิวผ่อง

1003 นางสาวกัญญาณัฐ สันติชาติ 1023 นางฉวีวรรณ คัชรินทร์

1004 นางกันตินันท์ อิ่มส าราญ 1024 นางสาวฉัฐวัสส์ รัตนา

1005 นางสาวกันธิชา ม่วงพัฒน์ 1025 นายฉัตรชัย วนรักษ์

1006 นางสาวกัสมา บุญมาก 1026 นางสาวฉันทนา แสงงาม

1007 นายกาญจนศักด์ิ เที่ยงธรรม 1027 นางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับ

1008 นางสาวกาญจนา เจริญรุ่ง 1028 นางสาวชฎาภรณ์ ทองฤทธิ์

1009 นายกิตติพงษ์ ศรีระ 1029 นางสาวชณภา วิหารพรหม

1010 นางสาวกิติยา วงศ์เบี้ยสัจจ์ 1030 นางสาวชนัญชิดา ศรียพั

1011 นายเกษมศิษฐ์ จรีะอภวิัฒน์ 1031 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาภา ศาสนะสมบัติ

1012 นายขจรยศ ทาบุตร 1032 นางสาวชมจนัทร์ แจม่จ ารัส

1013 นายคชาวุธ บุญก าพร้า 1033 นางชมพูนุท ปัญญาแก้ว

1014 นางสาวจตุพร ทิพยโ์พธิ์ 1034 นางสาวชัญญธรณ์ ภทัร์ฐานัสโภคิน

1015 นางสาวจริยาภรณ์ ไข่สิงห์ทอง 1035 นางสาวชิดชนก พรหมชนะ

1016 นางจติติณัฏฐ์ จมูไธสง 1036 นางสาวชินะ เพชรลคร

1017 นางสาวจติรา ภูข่ า 1037 ร้อยต ารวจเอกชีวานนท์ รัตนะ

1018 นายจริายทุธ เหง่าทอง 1038 นางสาวชุติมา แจม่ไทย

1019 นางสาวจรีภา สุขค า 1039 นายเชษฐา ขาวประเสริฐ

1020 นางจฑุาพร ลัดกระทุ่ม 1040 นายฐาปกรณ์ โชคเหมาะ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 26 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1041 นายฐิติพงศ์ ปานแดง 1061 นางสาวดวงพร รัตนศิลป์

1042 นางสาวฐิติพร ตวนกูเปีย 1062 นางสาวดารณี ทองวิจติร

1043 นางสาวณธิดา ภณภาณุ 1063 นายดีน พรมแสง

1044 นายณรงค์เดช เจริญเสาวภาคย์ 1064 นายตรัสวิน มูลทิพย์

1045 จา่เอกณัฏฐกิตต์ิ ใบปกทอง 1065 นายตรีวริศวร์ เชาวลิต

1046 นายณัฏฐชนน เสือพันธ์เจริญ 1066 นางสาวตอนเช้า ไรอัน

1047 ร้อยโทณัฏฐพงษ์ บุญยงั 1067 นายตันติกร ไพเราะ

1048 นางสาวณัฏฐา อ่อนพรม 1068 นายเตชินท์ อัศวสงคราม

1049 นางณัฐฌากร ถิรวัฒนพร 1069 นายไตรรัตน์ บุรีรักษ์

1050 นางสาวณัฐฐิญา วณิชพัฒนะธนัน 1070 นางถลัชนันท์ วันทาดาพงศ์

1051 นางสาวณัฐณิชา ลิขิตสกุลศักด์ิ 1071 นายทรงพล พรมภบิาล

1052 นางสาวณัฐปภสัร์  โกมลมาลย์ 1072 นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด

1053 นายณัฐพงษ์ ฉายหุ่น 1073 นายธนพนธ์ นนทมา

1054 นางสาวณัฐพร ธนานิตย์ 1074 นางสาวธนพร โฉมอุปฮาด

1055 นายณัฐพล ทองอุ่ม 1075 นางธนพร ศรีบุญเรือง

1056 นางสาวณัฐพัชญ์ ศักด์ิไพบูลย์ 1076 นายธนพล อรุณนัฎ

1057 นายณัฐภทัร เอกคณานุวงศ์ 1077 นายธนิศร บริสุทธิ์

1058 นางสาวณัฐสินี วัดสง่า 1078 นายธราธร มีชัย

1059 นางสาวณัฐสิมา จติโรจน์ 1079 นายธวัชชัย เอ็บศรี

1060 นางดวงพร จนัทร์พิลา 1080 นางสาวธัญญ์ฐิตา เหมวรพิพัฒน์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 27 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1081 นางสาวธัญญาเรศ กีรติกาลกุล 1101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา ทองศรีเมือง

1082 นายธัญพิสิษฐ์ เมืองทอง 1102 นางสาวนาริศา ฟุ้งสร้อยระยา้

1083 นางสาวธัญยธรณ์ สินศิริวัฒนสุข 1103 นางนิตยา เหล็กกุล

1084 นางสาวธัญวรัตม์ พงษ์พาณิชย์ 1104 นายนิธิ นิธิวัฒนเลิศ

1085 นายธิติกร เจตสุวรัตนมณี 1105 นางสาวนิรันดร์วลี กองเผือก

1086 นางสาวธีรนุช บุดดานอก 1106 นายนิรามัย ต้องใจ

1087 นายธีรพงศ์ พรมทอง 1107 นางสาวนุชจรีภรณ์ ฐิติรัตนาภรณ์

1088 นายธีรภทัร์ สง่าทอง 1108 นางสาวเนตรนภา นัยวิรัตน์

1089 นายธีรยทุธ กรเอี่ยม 1109 นางสาวเนตรนภสิ ใจการ

1090 สิบเอกนนทนันท์ โสพรมอิน 1110 นายบดินทร์ ศรีคง

1091 นางสาวนภสร โลกวิจติร 1111 นายบัญชา ศิริคูหาสมบูรณ์

1092 นางสาวนภสรณ์ นพสุวรรณ 1112 นายบูชิต ศิริ

1093 นางสาวนราวดี อินธิแสง 1113 นางสาวเบญจวรรณ ฐิติกาล

1094 นายนรินทร สงรอง 1114 นางสาวปฐมา กันพงษ์

1095 นางสาวนริศรา สกลรัตน์ 1115 นางสาวปณยา พูลสวัสด์ิ

1096 นายนโรตม์ เล่ียมสกุล 1116 นายปณัย สารทรัพย์

1097 นางนฤมล ฉันทพิชญานันท์ 1117 นางสาวปติญญา โมลา

1098 นางสาวนัตติยา ค าไทย 1118 นางสาวปทิตตา จงูเพื่อนสุข

1099 นางสาวนันทนา ติยะธนากูล 1119 นางสาวปนัดดา กลกลาง

1100 นางสาวนันทิยา จนัทราศรี 1120 นางสาวปภสัรา เอี่ยมศิริ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 28 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1121 นางปภสัรินทร์ กัมปนาทยทุธเสนี 1141 นางพรทิพย ์เพชรสุวรรณ

1122 นางสาวปยตุา เทพอารักษ์ 1142 นางสาวพรประภา ภูเ่ล็ก

1123 สิบโทประเสริฐ มีเครือ 1143 นางสาวพรรณี สมอหอม

1124 นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภทัร 1144 นางสาวพรสวรรค์ แก้วกันยา

1125 นางสาวปรัชญาภรณ์ คชมะเริง 1145 นางสาวพรสุภา วิจารยป์ระสิทธิ์

1126 นางสาวปริชชญาภา เสนวงษ์ 1146 นางสาวพวงพยอม ขันยศ

1127 นางสาวปริญญาพร อินทสุชาติ 1147 นางสาวพศิตาภาส์ิ หว่องวัชระมาริน

1128 นางสาวปัทมา พงษ์ภมร 1148 นางสาวพัชรภรณ์ นพกุลสถิตย์

1129 นางสาวปัทมาภรณ์ คชมะเริง 1149 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีน่วม

1130 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณิสรา ไชยแก้ว 1150 นายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย

1131 นางสาวปาริฉัตร วามะลุน 1151 นางสาวพิกุล โตเอี่ยม

1132 นายปิยพล ปัญญาฤทธิ์ 1152 นางสาวพิตรชญา วชีรสูตร์

1133 นางสาวปิยะนาฎ ทิพยรั์ตน์ 1153 นางสาวพิมพ์วดี โตยิ่ง

1134 นางสาวปุณยาพร ชัยเสน 1154 นางสาวพิมพ์สุดา สระอุรัมย์

1135 นายพงศกร เทียนดี 1155 ว่าที่ร้อยต ารวจโทพีรรัตน์ ชนะหาญ

1136 นายพงศธร แสงเงิน 1156 นางสาวพุทธรักษา พรมดี

1137 นางสาวพชรพร อิ่มชื่น 1157 นางสาวเพชราพร แพเพชร

1138 นางสาวพณิตา เศรษฐ์วิชัย 1158 นางสาวเพลินพิศ ภริะบรรณ

1139 นายพนมศักด์ิ สิงห์โคก 1159 นางสาวแพรวนภา บุญแจง้

1140 นางสาวพนิดา เอ็มประโคน 1160 นางสาวภรณ์รัมภา สุทธะ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 29 (รายงานตวั KLB 301)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1161 นางสาวภคัวัน เกษมพวงมณี 1181 นางสาววรรณศิริ ชมเชย

1162 นายภทัรบดินทร์ อรอินทร์ 1182 นางสาววรรัตน์ ภาพสิงห์

1163 นายภทัรพงษ์ พุ่มพวง 1183 นางสาววรางคณา กิจวิไลรักษ์

1164 นางสาวภทัร์สุดา พัชรสุคนธ์ 1184 นางสาววรางคณา คมคาย

1165 นายภาคภมูิ สุวรรณนุรักษ์ 1185 นางสาววราภรณ์ หะสิตะ

1166 นางสาวภรัิญชญา สิทธิกัน 1186 นายวัชรพงค์ เหล่าสุโพธิ์

1167 นายมณฑล บิณศิรวานิช 1187 นายวัชรวีร์ ภกัดี

1168 นางสาวมะลิวัลย ์หล้าชิต 1188 นางสาววัชราภรณ์ ธีระสาร

1169 นางสาวมัณฑณา บิณฑวิหค 1189 นายวันฉลอง ถาค า

1170 นางสาวเมทินี พุ่มไม้ 1190 นางสาววัลญา บัวทอง

1171 นางสาวยวุนันท์ หวลอาลัย 1191 นายวิชญ์พล พีระพันธุ์

1172 นางสาวรชยา รังสิยานนท์ 1192 นางสาววิภาวี นังตะลา

1173 นายรณกฤต เต็มภกัดี 1193 นางวิลาสินี สุวรรณประเสริฐ

1174 นายรณชัย มัง่ใหม่ 1194 นายวีรเทพ สุทธสุภา

1175 นางสาวรติรัตน์ นาคมาลี 1195 นางสาววีรนันท์ ชนาภทัรจริะประไพ

1176 นางสาวรวินันท์ สุดเจริญ 1196 นายวีระพันธ์ กรุณกิจ

1177 นายรัฐธนินท์ ตันติธนาพันธ์ 1197 นางสาวศตพร ดอนนอก

1178 นางสาวรัตนา สารีบุตร 1198 นางสาวศรัญญา สืบสายหาญ

1179 นายรัตวัน เชาวน์ดี 1199 นายศรายทุธ ศรีทอง

1180 นางสาวรุ่งนภา เปรมจติร 1200 นางสาวศศิธร น้อยทิม

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

รายชือ่มหาบัณฑิต

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 30 (รายงานตวั KLB 301)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1201 นายศศิศ แคนทอง 1221 นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์

1202 นางสาวศิริภรณ์ ศรีดี 1222 นางสุพรรณนภา ไชยรัตนะ

1203 นางสาวศิริลักษณ์ เทียนหอม 1223 นางสาวสุพัตรา ด้วงฟัก

1204 นายศิริศักด์ิ เปียจนัทึก 1224 นางสุภคั พรหมสุข

1205 นางสาวศิวชญา ณ ราช 1225 นางสาวสุภา พูนลัน

1206 นายศุภชัย หมีนสัน 1226 พันโทสุภาพ คุขุนทด

1207 นางสาวสกุลรัตน์ เพ็งกล่ิน 1227 นางสาวสุภารัตน์ สร้อยมี

1208 นางสาวสรัญญา ไร่นุ่น 1228 นายสุรเชษฐ์ เล้ียงวงษ์

1209 พันเอกสฤษด์ิ กัมปนาทยทุธเสนี 1229 นายเสฎฐวุฒิ ปัญญาไตรลักษณ์

1210 นางสาวสวาติวลัย พวงล าเจยีก 1230 นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญสุข

1211 นายสิรพัทธ์ ชูยก 1231 จา่สิบเอกหนึ่ง ทองนึก

1212 นางสาวสิริกร เขตภทัรพิมล 1232 นายอดิศักด์ิ ด้านวังขวา

1213 นางสาวสิริวิภา พูนหล า 1233 นายอดิศักด์ิ ตาวงษ์

1214 นางสาวสิวพร พันธุท์อง 1234 นายอนันต์ มีแตร

1215 นางสาวสุกัญญา พลรักษ์ 1235 นายอนุพงษ์ เอกพันธ์

1216 นายสุกิจ ยะโกะ 1236 นายอนุสรณ์ ควรหา

1217 นางสุชาดา มะนะระทา 1237 นางสาวอภสัรา ไม้เต็ง

1218 นางสาวสุชาวดี ศรีทอง 1238 จา่เอกอภชิัย เขียวนิล

1219 นางสาวสุทัตตา เงินมา 1239 นางอภริดี แป๊ะสมัน

1220 นางสาวสุธินันท์ มหาวงศ์ 1240 นายอภวิิชญ์ ศรีโภคา

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 31 (รายงานตวั KLB 301)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1241 นางสาวอภสิรา สุทธิช่วย

1242 นางสาวอมรรัตน์ โข้ยนึ่ง

1243 นางสาวอรนุช รอดมัน่คง

1244 นางสาวอรประภา อาดัม

1245 นางสาวอรพรรณ ทองช่วง

1246 นางอรพินท์ จนัทะคุณ

1247 นางสาวอรวรรณ กล่อมกูล

1248 นางอริสรา พรหมเผ่า

1249 นางสาวอัญชิสา ราชแผ่นดิน

1250 นางอัญญาวีร์ จวิประเสริฐ

1251 สิบต ารวจเอกอัสชกฤต วงษ์สถิต

1252 นางสาวอัสมาร่า ยฮัูนนัน

1253 นายอาทิตย ์แป๊ะสมัน

1254 นางสาวอาลิษา ธนวงศ์กร

1255 นายอ าพล เขียวลออ

1256 นางสาวอุมาภรณ์ อุดมศิลป์

1257 นายเอกลักษณ์ พร้อมวงศ์

1258 นางสาวนริศรา ประภาวงษ์

1259 นางสาวกรรภริมย ์น้อยโจม

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 32 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

            ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)์, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต,

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, บธ.ม.(ภาคปกต/ิพิเศษ, โครงการ CEOs, Logistic, Fin, MMM, Innovation, EX-Mba,

 การจัดการอุตสาหกรรม, One Day, Saturday, Sunday, Smart, SMT, IT-Smart, ผู้ประกอบการ, ทวิปริญญาโท)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

 32 - 32


