
ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) 19 นางกนกพร เลิศเศรษฐวณิช

1 นางสาวจติตวิสุทธิ ์ปิ่นทอง 20 นางสาวกนกพร วงศ์บุญส่ง

2 นางสาวชลธิชา เดชบุญ 21 นางสาวกนกพร อุตส่า

3 นางพรรณทิพย ์ธูปกลาง 22 นางสาวกนกภรณ์ หงษ์สุด

4 นายอริยะ ธูปบูชา 23 นางกนกรัตน์ ชูสุข

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมนัฯ) 24 นางสาวกนกวรรณ กันธินาม

5 นางสาวเกวลิน สง่าเพ็ชร์ 25 นางสาวกนกวรรณ ด้วงเมือง

6 นายปกรณ์ สถิรแพทย์ 26 นางสาวกนกวรรณ อินทหอม

7 นางสาวสมฤทัย เทียมทอง 27 นางสาวกนกอร สุนทรสวัสด์ิ

8 นางสาวรีมา อาย ูวูลันดารี 28 นายกนต์ธร แก้วไพฑูรย์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล) 29 นางสาวกมลชนก ทองบัวศรี

9 นางสาวพวงทิพย ์วิทยาเสกสรรค์ 30 สิบเอกหญิงกมลชนก ภเูลาสิงห์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 31 นางสาวกมลณัฐ พูนพิพัฒนพงษ์

10 นายกชกร เวชทรัพย์ 32 นางสาวกมลทิพย ์เล้ียงสุข

11 นางสาวกชณิราสรณ์ รวิชัยธนพนธ์ 33 นางสาวกมลวรรณ เดือนเพ็ญ

12 นางสาวกชพร สมเชื้อ 34 นางสาวกมลวรรณ ไพสิฐธัญพงศ์

13 นางสาวกชพร อนันตศานต์ 35 นางสาวกรกนก ชลารัตน์

14 นายกนก ศิริพร 36 นางสาวกรณิภาณัฐ ถาวร

15 นางสาวกนกพร กิติราช 37 นางสาวกรณิศ รงค์จนัทร์

16 นางสาวกนกพร จริกิตตยากร 38 นางสาวกรณิศ วงศ์วานิช

17 นางสาวกนกพร ปัณณะระศรี 39 นางสาวกรรญา เสริมศักด์ิศศิธร

18 นางสาวกนกพร เพชรน้อม 40 นางกรรณิกา ขันธิโชติ

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 1 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
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41 นางสาวกรรณิกา พันธุช์ัย 61 นายกอบกิจ แซ่ล้ี

42 นางสาวกรรณิกา พูนศรี 62 นางสาวกัญจน์ อมรรัตน์วิทยา

43 นางสาวกรรณิกา ศรีรัตนไพฑูรย์ 63 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ โททุมพล

44 นางสาวกรรณิการ์ มีฉิม 64 นางสาวกัญจน์ณิชา รอดโตนด

45 นางสาวกรรธิชา ถนอมกาญจนกุล 65 นางสาวกัญจนพร รักไชย

46 นางสาวกรรวี ศิริปราโมทย์ 66 นางสาวกัญญรัตน์ สุวนนท์

47 นางสาวกรวรรณ อุดมสรรพ์ 67 นางสาวกัญญาภคั เกษมสานต์

48 นายกฤชพล อัจฉริยะสมบัติ 68 นางสาวกัญญาลักษณ์ ซ่ือประเสริฐกุล

49 นายกฤชวัฎ ลิมป์สุทธิรัชต์ 69 นางสาวกัญณฐา ศุภญาณ์มาศ

50 นายกฤตกร เทพกูล 70 นางสาวกัณฐภษูา สวัสดิสุข

51 นายกฤตภาส กาญจนะโภคิน 71 นางกันติศา หิรัญประสิทธิกุล

52 นางสาวกฤติกา นิลด า 72 นางสาวกันธิชา อาเทศธุรพงศ์

53 นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ 73 นางสาวกันยล์ภสั มะเสนา

54 นายกฤษฎา มหาวิจติร 74 นางสาวกันยากร ขันโมลี

55 นายกฤษฎา ฤทธิช่วย 75 นางสาวกันยาวีร์ แก้วอาษา

56 นายกฤษรัช แหเลิศตระกูล 76 นายกัมปนาท วังสว่าง

57 นายกล้าณรงค์ วชิรมานิต 77 นายกัลป์ มุสิกรักษ์

58 นางสาวกล่ินสุคนธ์ บรรทัดจนัทร์ 78 นางสาวกัลยรัตน์ ว่องประเสริฐ

59 นางสาวกษมา สุขสารพันธ์ 79 นางสาวกัลยรัตน์ สมอาจ

60 ร้อยตรีกษิเดศ ทับทิมหิน 80 นางสาวกัลยา เกตุระหงษ์

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

แถวที่ 2 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
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81 นางสาวกัลยา นาคบัว 101 นายกิตติศักด์ิ โคกทอง

82 นางสาวกัลยา ประกาศธรรมกุล 102 นายกิตติศักด์ิ พูนสวัสด์ิ

83 นางสาวกัลยา วัฒนะเวชศักด์ิ 103 นางสาวกีรนันท์ สินรัตนะ

84 นางสาวกัลลิกา จนีหนู 104 นางสาวกุลทิชา อริยมงคลชัย

85 นายกาจปกรณ์ นิลอรุณ 105 นางสาวกุลธารินท์ ธิวงศ์ค า

86 นางกาญจนธัช เทศรัตนวงศ์ 106 นางสาวกุลธิดา แข็งสาริกิจ

87 นางสาวกาญจนา ปลอดกระโทก 107 นางสาวกุลธิดา รอดบุญ

88 นางสาวกาญจนา มณีด า 108 นางสาวกุลวดี ลัภกิตโร

89 นางสาวกาญจนาพร ปานันท์ 109 นายกุลวิชญ์ ต้ีฮ้อ

90 นางสาวกานดา กาญจนดิฐ 110 นายเก็จ ศิริขันธ์

91 นางสาวกานต์รวี ใบอุบล 111 นางสาวเกตุแก้ว นุชนางศรี

92 นางสาวกานต์วิณี โรจน์วงศ์วรา 112 นายเกรียงไกร กระจา่งทิพย์

93 นางสาวกานต์สินี มูลดี 113 นางสาวเกลียวพันธุ ์โสภารัตน์

94 นางสาวการะเกด ช่วยทอง 114 นางสาวเกวรินทร์ ฤกษ์ด าเนินกิจ

95 นางสาวกิ่งกาญจน์ เข่งเฮง 115 นางสาวเกศติยา อ่วมบุญ

96 นายกิจจา แก้วชูเชิด 116 นางสาวเกศพร เฉยขุนทศ

97 นายกิตติทัต โววงศ์ดี 117 นางสาวเกศรินทร์ รอดพ้นภยั

98 นายกิตติธัช ตันประเสริฐ 118 นางสาวเกษร สกาวรรณ์

99 นายกิตติพศ ซ่ือวาจา 119 นางสาวเกษรา กองแก้ว

100 นายกิตติพัทธ์ สุจนิา 120 นางสาวเกษวรา เทพรินทร์

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 3 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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121 นางสาวเกษศิรินทร์ ทองเสนอ 141 นางสาวคัทริน ฮันส์มันน์

122 นางสาวเกสินี อัคควุฒิกุล 142 นางสาวคัทลียา กล้าหาญ

123 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักด์ิ ยิ่งดี 143 นางสาวคัทลียา มุขดี

124 นางสาวแกมกานต์ พิทักษ์ธรรม 144 นายคัมภร์ี ลีลากานต์

125 นางสาวแก้วกานต์ เพียรต้ังกิจเจริญ 145 นางสาวคารีน่า เปี่ยมสุวรรณ

126 นางสาวแก้วเกษณี จนัทวาท 146 นางสาวจรรยากร ฉ่ ามะนา

127 นางสาวแก้วลัดดา นิมมา 147 นางสาวจรรยารัตน์ เรือนจรัสศรี

128 นางสาวขนิษฐา ม่วงมงคล 148 นายจรัล  ยศชัย

129 นางสาวขวัญชนก เกิดส าอางค์ 149 นายจรัล นามวิริยะ

130 นางสาวขวัญชนก ไกรศรีสมบัติ 150 นางสาวจริยา เกตุคง

131 นายขวัญชัย ฉลอม 151 นางสาวจริยา เบ้าหล่อ

132 นางสาวขวัญฤทัย พัฒน์แก้ว 152 นางสาวจรีรัตน์ หิรัญพันธุ์

133 นางสาวขวัญสิริ สมบัติ 153 นายจกักพันธุ ์แอกทอง

134 นางสาวคงขวัญ อ่วมเสือ 154 นายจกัรกฤษณ์ ศรีถาพร

135 นางสาวคชาภรณ์ ผันผาย 155 นายจกัรพงศ์ บริรักษ์กิจด ารง

136 นางสาวคณิสา สินอิ่ม 156 นายจกัรพงศ์ เพ็ญเวียง

137 นายคเณศ แถนสีแสง 157 นายจกัรพงศ์ สันติราชัย

138 นายคมกฤช ชัยวงค์ 158 นายจกัรพงษ์ กองช้าง

139 นายคมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล 159 นายจกัรพงษ์ หยู่ทิพย์

140 นายคอลิด หวังกุหล า 160 นายจกัรพันธ์ คันทะ

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

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

แถวที่ 4 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
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161 นางสาวจนัทกานต์ ม่วงคลองใหม่ 181 นางสาวจริประภา สุทธา

162 นางสาวจนัทร์จริา ศรีชูทอง 182 นางสาวจริภรณ์ บุญเรือง

163 นายจาตุรงค์ สืบส าราญ 183 นางสาวจริภทัร ช้ ากระโทก

164 นางสาวจารีพร ลีเรือนแสง 184 นางสาวจรัิชญา ทัศศรี

165 นางสาวจารุวรรณ พึ่งพุ่ม 185 นางสาวจรัิชญา ธีรวงศธร

166 นางสาวจฎิามาศ ช านาญกุล 186 นางสาวจรัิฎฐา แก้วดวงตา

167 นางสาวจดิาภา พรมดงมัน 187 นางสาวจริาภรณ์ ชุมสันติกุล

168 นางสาวจดิาภา วิชัยกุล 188 นายจริาย ุแก้วกูล

169 นางสาวจติกานต์ บุญเกิด 189 นางสาวจริาวรรณ ชาลี

170 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจติติพร ด่านกลาง 190 นางสาวจริาสิริ เบ็งทอง

171 นางสาวจติติมา สังขมัน 191 นางสาวจรีภา โพธิย์อ้ย

172 นางสาวจติรา เยน็นะสา 192 นางสาวจฑุากาญจน์ จุ้ยใจตรง

173 นางสาวจติราภรณ์ หมวกพิกุล 193 นางสาวจฑุาทิพย ์ขุนทอง

174 นายจติริน ธรรมสูน 194 นางสาวจฑุาธิป ปะละตุ่น

175 นางสาวจนิตญา สุวรรณน้อย 195 นางสาวจฑุามาศ โสธนไพศาล

176 นางจนิตนันท์ เอี่ยมศรีใหญ่ 196 นางสาวจฑุามาศ เอื้อประเสริฐ

177 นางสาวจนิตนา ไวยเวช 197 นางสาวจฑุามาส อรุณรักษ์

178 นางสาวจนิทภา หลวงประสาร 198 นางสาวจฑุารัตน์ แพนอุชชวัน

179 นางสาวจริฐา แก้วพิบูลย์ 199 นางสาวจฑุารัตน์ สุขน้อย

180 นางสาวจรินันท์ ทองสร้อย 200 นางสาวจฑุารัตน์ อยู่ยนื

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

แถวที่ 5 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นายจติุพรหม ผังนิรันดร์ 221 นางสาวชญาดา เฉลิมวงศ์

202 นางสาวจฬุารัตน์ ฉัตรไทย 222 นางสาวชญาดา วันสว่าง

203 นางสาวจฬุารัตน์ แซ่พั่ง 223 นางสาวชฎารัตน์ มินทรสุทธิ์

204 นางสาวจฬุาลักษณ์ เกตุมาน 224 นางชณิกานต์ เครือวิเสน

205 นางสาวจฬุาลักษณ์ นาคะชาต 225 นายชนก กองแดง

206 นางสาวจฬุาวดี กรองมะเริง 226 นางสาวชนกนันท์ โตชูวงศ์

207 นายเจตนา เจยีมพฤกษ์วัฒนา 227 นางสาวชนนพร ฮุ้นสกุล

208 นางสาวเจน พรส่งศรี 228 นางสาวชนนิกานต์ สุทธยากรณ์

209 นางสาวเจนจริา สงเปีย 229 นางสาวชนมน ภชุงค์

210 นางสาวเจมใจ บุตรน้ าเพชร 230 นางสาวชนัญชิดา ชัยบุรินทร์

211 นางสาวเจริญศรี เทพไชย 231 นายชนันต์ญาต์ บุรี

212 นายเจษฎา ประเสริฐ 232 นางสาวชนากานต์ ชูหลิน

213 นางสาวฉมานันท์ วัฒนรงคุปต์ 233 นางสาวชนาธินาถ ไตรรัตน์

214 นายฉัตรชัย วิลาทัน 234 นางสาวชนิกานต์ ภกูัณหา

215 นายฉัตรญา มณีสาร 235 นางสาวชนิตา ทองค า

216 นางสาวฉัตรตรา กุศล 236 นายชยพัทธ์ วิศวเมธากุล

217 นายฉัตรี กันพ้นภยั 237 นางสาวชลดา ฉิมวัย

218 นางสาวฉันทนา ถาบุญชู 238 นางสาวชลดา อิศรานันทกุล

219 นางสาวฉายาลักษณ์ ศรีจะบก 239 นางสาวชลธิชา ค าคุณนา

220 นายเฉลิมพล สุขส าราญ 240 นางชลธิชา ปิยวาจานุสรณ์

แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 6 - 33



ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

241 นายชลัช ต้ังเจริญ 261 นางสาวชาวิมาน์ จนัทร์ธาราม

242 นางสาวชลิดา เทียนทอง 262 นางสาวชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร

243 นายชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธิน 263 นายชินวุฒิ จวบโชค

244 นางสาวช่อผกา หาระคุณโน 264 นายชิษณุ ทวีฤทธิคุณชัย

245 นางสาวชัชชษา อิสรวาโย 265 นายชิษณุพงศ์ ร่างใหญ่

246 นางสาวชัชฎา สะโจมแสง 266 นางสาวชื่นสุมน พลสมัคร

247 นายชัชวรินทร์ ผาณิตพจมานกุล 267 นางสาวชุติกาญจน์ จลุวัจน์

248 นายชัชวาลย ์เช้ากระจา่ง 268 นางสาวชุติมณฑน์ กิจสกุล

249 นายชัชวาลย ์โลกวิทย์ 269 นางสาวชุติมา เดชศรี

250 นางชัญญาพัทธ์ พันธุพ์ิศุทธิช์ัย 270 นางสาวชุติมา มุสิเกษม

251 นายชัยภทัร หามนตรี 271 นายชูศักด์ิ ตันทอง

252 นายชัยวัฒน์ ค าบุ 272 นายเชษฐา ขันตีกุล

253 นายชัยวัฒน์ โชติคงคติธรรม 273 นายเชาวัฒน์ ศรีนวลมาก

254 นายชัยวัฒน์ เบญจพลกุล 274 นางสาวฌาณิศา ศรีเหรา

255 นายชัยวัฒน์ วงศ์เสนา 275 นางสาวเฌอร์ริศ ดวงบุบผา

256 นายชาครีย ์กันพ้นภยั 276 นางสาวญาชิตา ศักดาภาณุพล

257 นายชาญไชย บุระวงค์ 277 นางสาวญานิกา ศรีทอง

258 นายชานนท์ รังสีสวัสด์ิ 278 นายฐานวัฒน์ ฐิติภทัร์อภโิชติ

259 นางสาวชาริณี บิลหีม 279 นางสาวฐานิกา เชาวลิต

260 นายชารีฟ โต๊ะสมัน 280 นางสาวฐานิตา สิริกรรวิภา

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นายฐาปกรณ์ นาคปานเอี่ยม 301 นางสาวณฐา เชษฐวงกรณ์

282 นางสาวฐาปนี ชูมาก 302 นางสาวณฐา ศรีทอง

283 นางสาวฐาปนี สังขวิจติร 303 นายณธกร ศรีโฉมงาม

284 นางสาวฐาปนี สุขสมประสงค์ 304 นายณธกร อรรถรัฐ

285 นางสาวฐายกิานต์ มีทรัพยอ์ุดม 305 นายณภพ ศุจนิธร

286 นางสาวฐิตาฉัตร แป้นดวงเนตร 306 นายณยศ อยู่พร้อม

287 นางสาวฐิตาภา ติยะวัฒน์ 307 นายณรงค์ฤทธิ ์แก้วหนู

288 นางสาวฐิตารีย ์อ่อนจนัทร์ 308 นายณรงค์ศักด์ิ ระร่ืน

289 นายฐิติพงษ์ รัตนพรรณ์ 309 นางสาวณรากร สุขสว่าง

290 นางสาวฐิติมา เกิดจงรักษ์ 310 นายณวพงศ์ สุชาติ

291 นางสาวฐิติมา เข็มนิ่ม 311 นางสาวณัจสิญาณ์ สิริกรสกุลกิจ

292 นางสาวฐิติมา ทิพยท์อง 312 นายณัฏฐ์ พันธุอ์ุทัย

293 นางสาวฐิติมา ยอดเสรณีย์ 313 สิบเอกหญิงณัฏฐณิชา บุญเฟื่อง

294 นางสาวฐิติมาภรณ์ เพ็ชรชัยมงคล 314 นางสาวณัฏฐ์นวดี ศรีศาลาแสง

295 นางฐิติรัตน์ ด าขล้ิง 315 นางสาวณัฏฐพัชร จนัทนินทร

296 นางสาวฑิตฐิตา พงศ์สวัสด์ิ 316 นางสาวณัฏฐ์รมณ พรหมอินทร์แก้ว

297 นางสาวณกานดา นพนิช 317 นางสาวณัฏฐวี ใยแสง

298 นายณฐนนท โกยสมบูรณ์ 318 นายณัฐ ไชยศรี

299 นายณฐพล ทีฆรังสรรค์ 319 นางสาวณัฐกฤตา ขาวดี

300 นายณฐวรรษ นวลศรี 320 นางสาวณัฐกาญจน์ เครือจนิลิ

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

321 นางสาวณัฐกานต์ บุญศักด์ิ 341 นายณัฐพงศ์ ส าเนียงเยน็

322 นางสาวณัฐจรี ประชุมชน 342 นายณัฐพงษ์ ค าด้วง

323 นางสาวณัฐชนก อินสี 343 ร้อยต ารวจโทณัฐพนธ์ ปาลานุสรณ์

324 นางสาวณัฐชยา ทองขันธ์ 344 นายณัฐพพัส ภรพภสัสรณ์

325 นางสาวณัฐชยา เสนาจติร 345 นางสาวณัฐพร จลุมุสิ

326 นางสาวณัฐชยา หอมชะเอม 346 นางสาวณัฐพร นิ่มนวล

327 นางสาวณัฐชยากรณ์ เทียมรัตน์ 347 นายณัฐพันธุ ์ยกทอง

328 นางสาวณัฐชยานันท์ เพ็งเภา 348 นายณัฐภทัร จนัทพันธ์

329 นางสาวณัฐชรินทร์ มีประเสริฐ 349 นางสาวณัฐวรรณ  ยามเยน็

330 นางสาวณัฐฐาวรี ศรีวัฒนไชย 350 นายณัฐวัตร วุฒิสันติกุล

331 นางสาวณัฐฐิดา พิมพ์วิชัย 351 นายณัฐวุฒิ จติร์จ านงค์

332 นางสาวณัฐฐินี สมานพิทักษ์วงค์ 352 นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์

333 นางสาวณัฐทิตา ลุงเฮือง 353 นายณัฐวุฒิ เยาว์ธานี

334 นางสาวณัฐธยาน์ จหูมืน่ไวย์ 354 นายณัฐสรณ์ แดงทองดี

335 นางสาวณัฐธยาน์ อนันต์สลุง 355 นางสาวณัฐสิริ อุดมพฤกษา

336 นางสาวณัฐธยาน์ อรบุตร 356 นางสาวณัฐิกานต์ อิทธิอ์รรถนนท์

337 นางสาวณัฐธิญาณ์ โสธนไพศาล 357 นางสาวณัฐิมา กิติพันธ์กุล

338 นางสาวณัฐธิดา ร่มแก้ว 358 นายณัทพล ชูปรีชา

339 นางสาวณัฐนรี ทองบาง 359 นางสาวณิชา สุนทรกิติ

340 สิบเอกณัฐพงศ์ เชื้อผู้ดี 360 นางสาวณิชาภา สุตพล

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

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

แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

361 นางสาวณิชารัศม์ สิโรตม์ชนัตร 381 นายทรงพล ทองชิว

362 นางสาวณีชญา โหมดเครือ 382 นายทรงพล เหมะรัต

363 ว่าที่ร้อยตรีดนัย นาคอาทิตย์ 383 นายทรงศักด์ิ ชมบุญ

364 นายดนัยธรณ์ ล่ิวคุณูปการ 384 นายทวีคูณ สุขแก้ว

365 นายดนุพล ราชบูรณะ 385 นางสาวทักษิณา สิทธิผล

366 นางสาวดลยา พลมา 386 นางสาวทัศนีย ์คลองมีคุณ

367 นางสาวดวงหทัย โยมญาติ 387 นางสาวทัศนีย ์ห่วงบุญ

368 นายดานิยาน ดาแลหมัน 388 นางสาวทิฆมัพร ยอดปัญญา

369 นางสาวดารากร อุไรเลิศ 389 นางสาวทิฆมัพร สุทธิประภา

370 นางสาวดาราพร ผาสุข 390 นางทิพพ์รดา จาริ

371 นางสาวดาราวรรณ พันธุรัตน์ 391 นางสาวทิพยว์ิมล สุกศักด์ิ

372 นางดิถินันท์ธร ธูปเทียนทอง 392 นางสาวทิพยสุ์ดา แฉ่งศิริ

373 ว่าที่ร้อยโทเดชชาติ แจม่สว่าง 393 นางสาวทิพยสุ์ดา หมืน่ลภ

374 นายตรีชฎา หน่อแก้ว 394 นางสาวทิพยาภา ศรีพงษ์

375 นางสาวตรีญา เยน็ประสิทธิ์ 395 นางสาวทิพวรรณ์ เดชะค าภู

376 นางตวิษา วงษ์งาม 396 นางสาวทิพวรรณ มุง่เขื่อนกลาง

377 นางสาวตัสนีม นุรุดิล 397 นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย

378 นางสาวเติมทิพย ์ตันสุวรรณ 398 นางสาวทิพากร ทิพยสิ์งห์

379 นายถนัดชัย ปินธุ 399 นางสาวทีปวิชช์ อุดโหล

380 นายถามพัฒน์ บุตรทอง 400 นายเทพเจา้ สัตตบุศย์

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

แถวที่ 10 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

401 นายธนกร จรเอียด 421 นางสาวธนาวรัตน์ บุญแสง

402 นางสาวธนพรรณ ศิวะเสน 422 ร้อยต ารวจเอกธนิต พวงเพชร

403 นายธนพัฒ นะคะจดั 423 นายธเนศ ดาววิจติร

404 นางสาวธนภร ด่านตระกูล 424 นางสาวธมลวรรณ ยอดมูลคลี

405 นางสาวธนภรณ์ ภูป่ระยรู 425 นางสาวธมวรรณ สมัครอภรัิกษ์

406 นายธนภทัร ชุมวรฐายี 426 นายธรรมนูญ จอมจางวาง

407 นายธนภทัร สิทธิสิ์ริโสภา 427 นายธรรมรัตน์ เที่ยงกระโทก

408 นางสาวธนรักษ์ พุกสุวรรณ 428 นายธราธร มะละกูล

409 นางสาวธนวรรณ เพชรทอง 429 นางสาวธริษตรี พุ่มทอง

410 นายธนวัฒน์ กลางทัพ 430 นายธวัชชัย บุปผาเผ่า

411 นางสาวธนังดิฐธัญ วิถีอุดมทรัพย์ 431 นางสาวธัญญ์นภสั หิรัญเลิศธนันทร

412 นายธนัท ตรีวรพันธุ์ 432 นางธัญญภรณ์ ทวยเจริญ

413 นายธนา พิพัฒน์วิศาล 433 นายธัญญ์วาริน ค าทอง

414 นายธนากร เคหา 434 นางสาวธัญญารัตน์ ช่วยศรี

415 นายธนากร ธนาการสิทธิ์ 435 นางสาวธัญนุช มานะชัยมงคล

416 นายธนากรณ์ ประเสริฐ 436 นางสาวธัญพร จนัขัน

417 นายธนาคาร พลายเถื่อน 437 นางสาวธัญภทัร กุ้ยเหล็ก

418 ร้อยต ารวจเอกธนาธิป พรมไธสง 438 นางสาวธัญลักษณ์ จนิดา

419 นางสาวธนาพันธุ ์ธรรมเจริญ 439 นางสาวธัญลักษณ์ แผนสมบูรณ์

420 นางสาวธนาภรณ์ หนูทอง 440 นางสาวธันยช์นก หลานไทย

แถวที่ 11 (รายงานตวั KLB 201)

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

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

441 นางสาวธันยานิษฐา บุญมาศ 461 นายธีรวิทย ์ค าหวาน

442 นางธารญา เรือนติปิน 462 นายธีรวิทย ์สมวาที

443 นางสาวธาราภรณ์ อุบล 463 นางสาวนงชนก หอมมาลา

444 นางสาวธารินี ประโชติรัตนกุล 464 นางนงเยาว์ ทิพยภ์กัดี

445 นางสาวธิดาภรณ์ ผิวล้วน 465 นางสาวนงลักษณ์ ทองไทย

446 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิบูรณ์เศรษฐ์ 466 นายนนธวัช แอ่นดอย

447 นางสาวธิตนันท์ ตู้ประกาย 467 นายนนธิอัฐ โฉมวัฒนา

448 นายธิติภมูิ ไพศาลเจริญวงศ์ 468 นายนพณพัชร ปันจติุ

449 นางสาวธิติมา ประเสริฐแช่ม 469 นายนพดล เกิดวัน

450 นายธิติวัชร ด้วงน้อย 470 นายนพดล ศรีหิรัญ

451 นายธิติวัฒน์ ไพศาลเมธานนท์ 471 นางสาวนพรัตน์ ปรุงเกียรติ

452 นางสาวธินัชชา เจริญยศ 472 นางสาวนพรัตน์ พิบูลย์

453 นางสาวธิวาพร ทองเขียว 473 นางสาวนพรัตน์ สอนง่าย

454 นางสาวธีมาพร ศักด์ิภริมย์ 474 นางสาวนพวรรณ การสมบัติ

455 นายธีรเดช ชีพชัยอิสสระ 475 นางสาวนพวรรณ มีทองพูล

456 นายธีรพงค์ เรือนสติ 476 นางสาวนพวรรณ รัตนเดโช

457 นายธีรพงศ์ นวลค า 477 นายนพวัฒน์ พาสุวรรณ

458 นายธีรพัฒน์ เทศมาสา 478 นางสาวนภศมล แก้วมาเมือง

459 ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒณ์ กาญจนบันเทิง 479 นางสาวนภสร ช่วยคงทอง

460 นายธีรวัฒน์ อริวรรณา 480 นางสาวนภคั ชินพงศ์

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 12 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

481 นางสาวนภสันันท์ นาฏยปฏรัิตน์ 501 นางสาวนัฐกานต์ ศุภก าเนิด

482 นางสาวนภสัวรรณ ยะอนันต์ 502 นางสาวนัฐฐา ละอองโชค

483 นางสาวนภสัสร จลาพงษ์ 503 นางสาวนัฐวรางค์ ศรีพุ่มบาง

484 นางสาวนโมฬี เร่งเทียน 504 นางสาวนัดดา จนัทะเสน

485 นายนรสิทธะ พยตัติกุล 505 นางสาวนันทกา สุจริยา

486 นายนรากร พลปัถพี 506 นางสาวนันท์นภสั ดอกไม้ทอง

487 นางสาวนราพร ดรุณนารถ 507 นางสาวนันทพร นิลเนตร์

488 นายนราวิชญ์ พรหมณา 508 นางสาวนันทวัน เจริญพร

489 นางสาวนริศรา เลาห์มีสุข 509 นางสาวนันทวัน เรือนค า

490 นางสาวนริศรา วงษ์เมฆ 510 นางสาวนันทิตา หวังสวาสด์ิ

491 นางสาวนรีธัญญ์ บุณยรัตพันธุ์ 511 นางสาวนันธิรัตน์ หอมจนัทร์จรัีง

492 นายนฤพล รุ่งเรืองเวท 512 นางสาวนับเงิน รตะว่องไว

493 นางสาวนฤมล โคตท่าค้อ 513 นางสาวนัยน์ปพร โชตพันธศานต์

494 นางสาวนฤมล แช่มรอด 514 นางสาวนัยนา คุณานนท์

495 นางสาวนลัฐพร กาญจนมหกุล 515 นางนัยนา อักษรมัต

496 นายนวเทพ ต้ังศรีวงศ์ 516 นางนาฏลดา ราชภกัดี

497 นางสาวนวพร จนัทร์นาค 517 นางสาวนาเดียร์ ไกรทอง

498 นางสาวนวรัตน์ ริเร่ิมสุนทร 518 นางสาวนารานิษฐ์ พันธุพ์ิพัฒน์

499 นายนศิน ชอบกิจ 519 นางสาวนารีนาท มัน่ต่าย

500 นางสาวนัชรี บัวหอม 520 นายนาวิน มาลากุล

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 13 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

521 นายนาวิน หลงสมบูรณ์ 541 นางสาวนิศารัตน์ สุทธิวิริยะกุล

522 นางสาวน้ าค้าง รังสิโยภาส 542 นางสาวนิษฐกานต์ บุญฉลวย

523 นางสาวนิตยา ทายดิา 543 นางสาวนิษฐเนตร์ จ านง

524 นางนิตยา เบญจรงคพันธ์ 544 นางสาวนีรนุช รักทอง

525 นางสาวนิตยา ผิวเขียว 545 นางสาวนุชสมล อั้นจุ้ย

526 นางสาวนิตยา ฝ่ายชมภู 546 นางสาวเนตรนภา ชูเกิด

527 นางนิติมา ศรีจ าปี 547 นางสาวเนตรนภา เหลืองอ่อน

528 นายนิทัศน์ สุวิชากร 548 นายเนติวัฒน์ รัตนวรรณ์

529 นายนิธิพัฒน์ เกื้อทาน 549 นางสาวบงกชรัตน์ อัครศิลป์วงค์

530 นางสาวนิธิวดี โล่สกุล 550 นายบดินทร์ เดชะคุณาพงษ์

531 นายนิธิศ จนิดารัตน์ 551 นางสาวบังอร เพ็ชรชะ

532 นางสาวนิภา ปู่ตอง 552 นายบัลลังค์ รากทอง

533 นางสาวนิภาพร กล่ินกัน 553 นางสาวบายศรี จั่นอาจ

534 นางสาวนิภาพร สอนศรี 554 นางสาวบุญญาภรณ์ บูรณะเทพ

535 นางสาวนิภาภรณ์ มะลิทอง 555 นางสาวบุญญิสา อุสิทธิ์

536 นางนิภาภรณ์ เรณูหอม 556 นางสาวบุญพิทักษ์ ชูแก้ว

537 นางสาวนิรมล หล่ าวรัตน์ 557 นางสาวบุญสิตา ใจสมานมิตร์

538 นางสาวนิโลบล วิชาจารย์ 558 นางสาวบุญสิตาวรรณ ดวงมณี

539 นางสาวนิศาชล อมรสิน 559 นางสาวบูรณี สุริยไชย

540 นางสาวนิศารัตน์ ศรณรงค์ 560 นางสาวเบญจมาศ ใจแก้ว

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

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

แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

561 นางสาวเบญจวรรณ เผือกม่วงศรี 581 นางสาวประภสัรา ปานแก้ว

562 นางสาวเบญญาภา นวลรอด 582 นางประภสัสร ม่วงทอง

563 นายปกรณ์ โชติช่วง 583 นางสาวประภาพิมพ์ คงวัดใหม่

564 นางสาวปฏมิา ค าสุขา 584 นางสาวประภาภรณ์ วงศ์เจยีมเกตุ

565 นางสาวปฐมาวดี ทองศิริ 585 นางสาวประภาภรณ์ อินทวงศ์

566 นางสาวปณญุดา ขาวจติร 586 นางสาวประภาวดี สุขบัณฑิตย์

567 นางสาวปทิดา กังวาลวงษ์ 587 นายปรัชญา สุขแก้ว

568 นางสาวปทุมมา พุฒตาล 588 นางสาวปรางศิริ นิลสอน

569 นางสาวปนัดดา น้อยประทุม 589 นางสาวปรารถนา อินทุใส

570 นางสาวปนัสยา หนูริง 590 นางสาวปรารถนาดี ดิษดี

571 นายปนิธิ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา 591 นางสาวปรารัณดา มูสาลี

572 นางสาวปพิชญา อินพินิจ 592 นายปริชญ์ศักด์ิ มากชลบท

573 นางสาวปภสัรา ศรีประทุม 593 นายปริญญ์ สร้อยสิงห์

574 นางสาวปภสัสร สมนึก 594 นางสาวปริญญ์ดา อ่อนวงษ์

575 นางสาวปรภาว์ มีขุนทด 595 นายปริญญา ห่านสวรรค์

576 นางสาวปรมัตถ์ คงแก้ว 596 นางสาวปรินดา รุ่งหมี

577 นางสาวประกาย วงศ์มาลัย 597 นายปรินทร์ จริยภคัรติกร

578 นางสาวประกายมาส สิงโห 598 นายปรีชา ภริมยไ์กรภกัด์ิ

579 นางสาวประดิภา ช่วยเจริญ 599 นางสาวปรีญานุช บุตรน้ าเพชร

580 นางสาวประดิษฐา อนุกูล 600 นางสาวปรียา จนัทร์เทศ

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

แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

601 นางสาวปรียาพรรณ พุ่มระหงษ์ 621 นางสาวปานไพลิน เทพช่วย

602 นางสาวปรียาภรณ์ เพ็งสุวรรณ์ 622 นางสาวปาริชาติ ทองอยู่

603 นายปวริศร ชมภูท่อง 623 นางสาวปาริชาติ มูลดิษฐ์

604 นางสาวปวริศา กิติคารทูล 624 นางสาวปาริชาติ สวนผลไม้

605 นางสาวปวริศา ประจติร 625 นางสาวปาริชาติ หนูเงิน

606 นายปวิธ เหล่าศรีตระกูล 626 นางสาวปาลิตา สมันเอี่ยม

607 นายปวินท์ อมรรุจิ 627 นายปิติพัฒน์ แสงวิทยาประทีป

608 นางสาวปวีณา โควาวิเศษสุต 628 นางสาวปิ่นกมล ชุมทอง

609 นางสาวปวีณา จนัทร์สาคร 629 นายปิยพงศ์ ไทรแก้ว

610 นางสาวปวีณา บุญศรี 630 นายปิยภทัร ศรีสินทนุ

611 นางสาวปวีณา มัน่คง 631 นางสาวปิยวรรณ บุญเกิด

612 นางสาวปวีณา สารบาล 632 นายปิยวัฒน์ วงศ์ศรีสถาพร

613 นายปองภพ ศรีวงษา 633 นายปิยะ แสงทิพย์

614 นางสาวปัญจรัตน์ บุญช่วย 634 นางสาวปิยะมาศ กองนิมิตร

615 นางสาวปัญชลิกา ศรีมูล 635 นางสาวปิยะวดี พุ่มเพชร

616 นางปัณญพัฒน์ พงษ์เมธานนท์ 636 นางสาวปิยะวรรณ นิลอ่อน

617 นางสาวปัณณพร ง้วนพันธ์ 637 นางสาวปุญชรัสมิ ์ล่องชุม

618 นางปัทมา ชาติด ารงค์ 638 นางสาวปุญญ์ชญาน์ พันธุประการ

619 นางสาวปัทมาพร แก้วมืด 639 นางสาวปุณยบุช เลียบส่ือตระกูล

620 นางสาวปาจรีย ์ยงัชู 640 นางสาวปุณยาพร ใจเดียว

แถวที่ 16 (รายงานตวั KLB 201)

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

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

641 นางสาวปุณยาพร ทองแก้วเกิด 661 นางพรทิพย ์ฉันทแดนสุวรรณ

642 นางสาวเปมิกา กระแสงแก้ว 662 นางสาวพรทิพย ์วรรณเลิศฤทธิ์

643 นางสาวเปมิกา ง้ิวสุภา 663 นางสาวพรทิวา นิ่มนวล

644 นางสาวเปมิกา ราชสีห์ 664 นางสาวพรธิดา จนัทราช

645 นางสาวเปรมวดี กุลอินทร์ 665 นางสาวพรนภสั โกไสยาภรณ์

646 นางเปี่ยมลาภ เกิดทะโสม 666 นางสาวพรนภา พงษ์ศักด์ิ

647 นางสาวผกาภรณ์ บัวเขียว 667 นางสาวพรนับพันศ์ ภริมยไ์กรภกัด์ิ

648 จา่อากาศเอกหญิงผการัตน์ ดีดวงพันธ์ 668 นายพรประชา โตโส

649 นางสาวผ่องพรรณ จนัทโสม 669 นายพรพงษ์ เพ่งไพฑูรย์

650 นางสาวผุสดี ปาลี 670 นางสาวพรพรรณ ใจสูงเนิน

651 นางสาวผุสรัตน์ นิลเขต 671 นางสาวพรพรรณ บุญคบ

652 นายพงศกร ฤทธิภกัดี 672 นางสาวพรพิมล พิพิธกุล

653 ว่าที่ร้อยโทพงศ์ชยณัฐ สุรสิทธิ์ 673 นายพรภพ ส้องสง

654 นางสาวพจมาน อินทร์ฤทธิ์ 674 นางสาวพรรณพร ไตรธรรม

655 นายพชร ปัตตาลาโพธิ์ 675 นางสาวพรรณภา พึ่งเจริญ

656 นายพนัส ธีระคานนท์ 676 นางสาวพรรณเรศ พวงบุญ

657 นายพนิชไชย บุญจริง 677 นางสาวพรรณิภา ไพบูลยสุ์ขบ าเพ็ญ

658 นางสาวพนิดา ตันศิริ 678 นางสาวพรรณี วังที

659 นางพนิดา อิ่มพรมราช 679 นางสาวพรรวินท์ พลอยประเสริฐ

660 นายพรชัย รุ่งเรืองกิจพัฒนา 680 นางสาวพรรษกร บัวรุ่ง

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 17 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

681 นางสาวพรวิภา ชุ่มชื่น 701 นางสาวพัชรีวรรณ ขจรอินทร์

682 นางสาวพรสวรรค์ ภานุคงประเสริฐ 702 นางสาวพัฒน์ชญา ทองศิริ

683 นางสาวพรสวรรค์ สุขเกล้ียง 703 นางสาวพัฒนัดดา ก่อกิตติพงศ์

684 นางสาวพรสิริ ทรัพยเ์มฆ 704 นางสาวพัณณิดา เรืองฤทธิ์

685 นางสาวพรสุรีย ์สีสังข์ 705 นางสาวพัทธ์ชนก พิริยธนารุจน์

686 นายพลกฤต สาใจ 706 นางสาวพัทธ์ธีรา วรพันธ์

687 นายพลนธี วงษ์โฉม 707 นายพัทธนันท์ ล้ีศัตรูพ่าย

688 ร้อยต ารวจโทหญิงพลอยตะวัน สุภาพงษ์ 708 นางสาวพัทธมน บุญสิทธิ์

689 นางสาวพลอยไพลิน ผ่องแผ้ว 709 นางสาวพันธ์ทิพย ์เลียงศรีสุข

690 นางสาวพลอยมุก พัฒราช 710 นายพัศธนัญชัย เจริญรัตน์

691 นายพศวีร์ สร้อยเสริมทรัพย์ 711 นางสาวพิกุล พันเดช

692 นางสาวพักตร์ศิริ เอียดทอง 712 นางสาวพิชชานันท์ บุญคง

693 นางสาวพัชชารัตน์ โภคินวัชรเกียรติ 713 นางสาวพิชชานันท์ ภมรานนท์

694 นางสาวพัชรพร ทองสุข 714 นางสาวพิชชาภา ใบศรี

695 นางสาวพัชรพร เพ็งยี่สน 715 นายพิชญ์พิสิฐ คีลาวงค์

696 นางสาวพัชราภรณ์ พรหมมินทร์ 716 นางสาวพิชญา เกษรค า

697 นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นสันเทียะ 717 นางพิชญา ยี่เจริญ

698 นางสาวพัชรินทร์ สังข์ทอง 718 นางสาวพิชญา เวชทรัพย์

699 นางสาวพัชรี ศักด์ิศรีพรชัย 719 นางสาวพิชญาภรณ์ เกตุสิงห์

700 นางสาวพัชรียา แก้วชู 720 นางสาวพิชญาภา สุสถาพร

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 18 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

721 นางสาวพิชามญช์ ทวีวัฒนา 741 นางสาวพิริยา เกตุคง

722 นางสาวพิชาวีร์ อมาตยวิศว์ 742 นางสาวพิศพร เลยะกุล

723 นายพิชิต ท่องศิริกุล 743 นางสาวพิศมัย แสนบัวโพธิ์

724 นางสาวพิณชพร แก้วแสง 744 นางสาวพีรญา นิชานนท์

725 นายพิทยา ปนัดดาสิริสุข 745 นางสาวพีรญา วีระคุณ

726 นายพิทวัส อิ่มใจ 746 นายพีรพงศ์ แก้วนุกูล

727 นายพิทักษ์พงศ์ ล้ีศัตรูพ่าย 747 นายพีรพันธ์ เสง่ียมศักด์ิ

728 นางสาวพินทุอร พิมสิม 748 นายพุฒิพงศ์ ศิริกัณฑ์

729 นางสาวพิมใจ จนัทฤกษ์ 749 นางพุทธธิดา กันปี

730 นางสาวพิมพ์ชนก เพชรเขาเงิน 750 นางสาวพุทธิพร สีโดน

731 นางสาวพิมพ์วสา บัววัฒน์ 751 นายพูมพล ยทุธสารศิริ

732 นางสาวพิมพ์อพิชยา อินทร์โสภา 752 นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง สุวรรณโชติ

733 นางสาวพิมพ์อัปสร กุหลาบซ้อน 753 นายเพชรราช ทุมมัย

734 นางสาวพิมลพรรณ สุขเกษม 754 นายเพ็ชรวิชาญ โตศักด์ิ

735 นางสาวพิมลรัตน์ พรหมพะเนาว์ 755 นางสาวเพ็ญพิชา รอดเฉย

736 นางสาวพิมลวรรณ สุขโสภา 756 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ ์เส็งดี

737 นางสาวพิมลศรี นาคจนิดา 757 นางเพ็ญวิไล ศรีสงคราม

738 นางสาวพิรญาณ์ น้ าแก้ว 758 นายแพร่ี เอื้อศรีทองกุล

739 นางสาวพิรดา กลมกล่อม 759 นายไพบูลย ์เกียรติบันลือ

740 นางสาวพิราณันท์ รัตนกุล 760 นางสาวไพลิน แพรวตะคุ

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

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

แถวที่ 19 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
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761 นางสาวไพลิน ร้ิวทอง 781 นางสาวภทัรภร บุญแจม่

762 นายไพศาล ตันบริภณัฑ์ 782 นางสาวภทัรภา อุโคตร

763 นายไพศาล สะสม 783 นางสาวภทัรลาภา วงศ์นวล

764 นายไพสิน โพธิถ์าวร 784 นายภทัรวรรธน์ บิลังโหลด

765 นายฟักครูดีน ยะยอ 785 นายภทัรเวช บุญสุ่น

766 นางสาวฟ้ามุย่ จนัทรมณี 786 นางสาวภสัรวดี จนัทรีเล็ก

767 นางสาวเฟื่องฟ้า ขอทวีวัฒนา 787 นายภาณุพงศ์ เดโชพนัง

768 นางสาวภคมน เปาวรางค์กูล 788 ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ นาคะปักษิณ

769 นางสาวภคินี สิริชื่นสุวรรณ 789 นายภาณุพันธ์ เสมอวงษ์

770 นางสาวภวนันท์กมน โยมไธสงธนนท์ 790 นายภานุวัฒน์ พลศักด์ิ

771 นางสาวภวิษยพ์ร ศรีลารักษ์ 791 นายภานุวัตร กล่ินบุบผา

772 นางสาวภคักมล ใจมา 792 นางสาวภาวนา เงินเมือง

773 นางสาวภคัณัฏฐ์ พูลสุวรรณ 793 นางสาวภาสนา อัครกุลไชย

774 นางสาวภคัวรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ 794 นางสาวภชิญาณี รอดค าทุย

775 นางสาวภคัวลัญชญ์ ติณวโรดม 795 นางสาวภชูิษา วัชรเลิศธนา

776 นางสาวภชัราพร คงชนะ 796 นายภเูมธ ประภากุลรัตน์

777 นายภฐัณพงศ์ นวลแยม้ 797 นางสาวภษูณิศา ฉิมมณี

778 นางสาวภทัรกันย ์นาคศรีสุข 798 นางภษูณิศา รัญเสวะ

779 นางสาวภทัร์ปรียา จนัทร์เดชรัตน์ 799 นายภษูิต เรืองวงศ์

780 นางภทัรภร เทพพานิช 800 ร้อยโทหญิงมณีรัตน์ เกิดสมบูรณ์

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

แถวที่ 20 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

801 นางสาวมณีรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 821 นางสาวมูณีเราะห์ หะยยีโูซ๊ะ

802 นางมณีวัลร์ เมืองทิพย์ 822 นายเมฆนิทร์ สุรเมฆนิทร์

803 นางสาวมนต์ณัฐ จฬุาโคตร 823 นางเมทิกา แตงวิเชียร

804 นางสาวมนธิรา สมัครธัญกิจ 824 นางสาวเมธาวี ดีโสม

805 นางสาวมนรัตน์ เล็กบ ารุง 825 นางสาวเมธิกาญจน์ เศรษฐภาคยภ์คิน

806 นางสาวมนลิกา จั้นเอียบ 826 นางสาวเมร่ี ทองสาดี

807 นางมนัญชยา กฤษณเกษตร 827 นายไมตรี สายจนัดา

808 นางสาวมนัสชนก ไชยรัตน์ 828 นางสาวยลรดี ศาลางาม

809 นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ 829 นายยศพนธ์ กิจสมบูรณ์ชัย

810 ว่าที่ร้อยตรีมรกต วงศ์อรินทร์ 830 นายยสินทร สินศุภเศวต

811 นางสาวมะลิวรรณ ปันแก้ว 831 นายยะฝาด ดาแลหมัน

812 นางสาวมะลิวัลย ์ชนัฐสุวัตรศรี 832 นางยคุลธร แก้วนรินทร์

813 นางสาวมาทินี ขุนศรี 833 นายยทุธการ ดวงศรี

814 นางสาวมานิตา หงษ์ทอง 834 นางยพุดี เรืองสังข์

815 นายมาโนช พันธมิตร 835 นางสาวยพุา พรมภกัด์ิ

816 นางสาวมาลัย ถึกขุนทด 836 นางสาวยพุา ฤทธิสุทธิ์

817 นางสาวมินตรา ภูเ่จริญ 837 นางสาวยวุดี ไชยศรี

818 นางสาวมีนรญาณ์ พรหมเพชร 838 นางสาวยวุรัตน์ บุตรสุวรรณ

819 นางสาวมุกดาวรรณ โกมุทพงศธร 839 นางสาวเยาวลักษณ์ อิทธิพร

820 นายมุสลีมีน เจะ๊อูมา 840 นางสาวโยทะกา พ่วงไพโรจน์

แถวที่ 21 (รายงานตวั KLB 201)

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

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

841 นางสาวรงรอง ตีระแพทย์ 861 นางรัชนี ชิดเชื้อ

842 จา่สิบตรีรชต รัตนธรรม 862 นางสาวรัชนี เพชรด้วง

843 นางสาวรติรัตน์ คล้ายเข็ม 863 นางสาวรัชนีวรรณ แช่มมัน่

844 ว่าที่ร้อยตรีรพีพงศ์ พัชรสิริโสภากร 864 นางสาวรัตตา ชาญสาคร

845 นางสาวรพีพัฒน์ สิงห์แก้ว 865 นางสาวรัตตินันท์ เรืองเมธาพันธ์

846 นางสาวรภทัร เตชกุลหิรัญ 866 นางสาวรัตตินันท์ โรจน์ภริูนันท์

847 นางสาวรมิดา บวรฤทธิเดช 867 นางสาวรัตติยา แก้วมรกต

848 นางสาวรวิกันต์ เสริมศาสตร์ 868 นางสาวรัตนา ธนธิติปรีดา

849 นางสาวรวิประภา เพิ่มเพียร 869 นางสาวราตรี ขันติชัยมงคล

850 นางสาวรวิปรียา เพิ่มเพียร 870 นางสาวร่ืนฤดี ภวัคธานนท์

851 นางรสริน เปียอยู่ 871 นางสาวรุ่งดารา แสนอุบล

852 นางสาวระจติแก้ว ก าลดพิศ 872 นางสาวรุ่งทิวา โฮมแพน

853 นางสาวรักชนก ไข่แก้ว 873 นางสาวรุ่งนภา ศรีจนัทรา

854 นางสาวรักชนก แสนปล้ืม 874 นางสาวรุ่งฟ้า จนัทรแสง

855 นายรังสิทธิ ์ดาราภมูิ 875 นางสาวรุ่งรัชนี ขอกรดส าโรง

856 นางสาวรัชฎาภรณ์ จรเอียด 876 นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วประกอบ

857 นางสาวรัชณู มุสิกะ 877 นายรุ่งโรจน์ สุขสมแดน

858 นางสาวรัชดาภรณ์ จนัทร์เหมือน 878 นายรุ่งอรุณ เอี่ยมทอง

859 นางสาวรัชดาภรณ์ ธานะสุข 879 นางสาวรุชดา หล้าจิ

860 นางสาวรัชนี กัลยาเลิศ 880 นางสาวเรืองอุไร ตะลันดา

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 22 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

881 นางสาวฤดี สุศรีเจริญสุข 901 นางสาววรนันท์ โกยทอง

882 นางสาวฤทัย แสงอภยั 902 นางสาววรนุช วงศ์ช่วย

883 นางสาวลดาวัลย ์เรือนเงิน 903 นายวรพจน์ พ้นภยั

884 นางสาวลภสัรดา ภคัรนิธินันต์ 904 นายวรพจน์ พรหมวงศ์สกุล

885 นางสาวลักษณาวลัย สิงห์จนัทร์ 905 นางสาววรพรรณ นุตโร

886 นางสาวลัดดา น่วมฟั่น 906 นายวรพล สุขสมบัติ

887 นางลัดดาวัลย ์สัตยม์าก 907 นางสาววรรณธณา จนิดา

888 นางสาวลิยากร ตริวาลอง 908 นางสาววรรณพร กล่ินหอม

889 นางวชิราภรณ์ สุขอุ่นพงษ์ 909 นางสาววรรณรวี วงค์ชมภู

890 นางสาววณิชยช์า ทองสิริสัมพันธ์ 910 นางสาววรรณวิศา แยม้เยื้อน

891 นางสาววดี เพ็ชระ 911 นางสาววรรณวิษา จนัทรเนตร

892 นายวทัญญู ชุ่มแก้ว 912 นางสาววรรณิศา กองกาญจน์

893 นายวทัญญู บุญญาภากร 913 นางสาววรรณิษา นพ

894 นางสาววธู สอนสังข์ 914 นางสาววรรณิสา บุญขวัญ

895 นางสาววนิดา คชรักษ์ 915 นางสาววรฤทัย ฉวีรักษ์

896 นางสาววนิดา ชวนเสถียร 916 นางสาววรลักษณ์ อินทรประสงค์

897 นางสาววนิตา นิจพันธ์ 917 นางสาววรวลัญช์ อ่อนละมูล

898 นายวรงค์ นันทารัมภ์ 918 นางสาววรัญญา พวงสุวรรณ

899 นางสาววรณัน ศิริเพ็ญ 919 นางสาววรัญญา รัตนวุฒิกุล

900 นางสาววรดา คันธฬิกา 920 นางสาววรัดดา ชัยอมฤต

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 23 (รายงานตวั KLB 201)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

921 นายวรากร หมีทอง 941 นายวัฒนะ สุขขวัญ

922 นายวรากรณ์ ธรรมนิตยถ์าวร 942 นางสาววันเพ็ญ อ าพันดี

923 นางสาววราพร สมใจ 943 นางสาววันวิศาข์ นิ่มนนท์

924 นางสาววราภรณ์ ท่าหาญ 944 นางสาววันวิสาข์  พิทักษ์สกุลถาวร

925 นางสาววราภสัร์ โพธารตนพันธ์ 945 นางสาววันสิริ อักษรแก้ว

926 ว่าที่ร้อยตรีวรายทุธ สุขผล 946 นางสาววัลภา โปหา

927 นางสาววรารัตน์ รัตนผล 947 นางสาววัลยา คงแดง

928 นางสาววริน ปากหวาน 948 นางสาววัลยา สุขทรัพย์

929 นางสาววรินทิพย ์รัตนเดโช 949 นางสาววัลลภา สุขสงวน

930 นายวริศ มีไชโย 950 นางสาววาทินี เทพชัยวงศ์

931 นางสาววริษฐา จติราภริมย์ 951 นางสาววาสนา หอมกระโทก

932 นายวรุตม์ ดีสุขแสง 952 นางสาววิจติรา นาคปรีชา

933 นางสาววไลพรรณ อาจารีวัฒนา 953 นางสาววิจติรา เนื่องวัง

934 นายวศิน เจยีมวิริยะเสถียร 954 นางสาววิจติรา วงศ์อ้ายตาล

935 นางสาววศินี รักษพรรณ์ 955 นางสาววิจติรา ศรีวิรัช

936 นายวสุธร มัง่มีมัน่ 956 นางสาววิชชุดา ขุนฤทธิ์

937 นางสาววะสา ปฏสัิมภทิาวงศ์ 957 นางสาววิชชุดา คล้ายชม

938 นางสาววัชรี ตรงเจริญทรัพย์ 958 นางสาววิชุตา โพธิบัลลังค์

939 นางสาววัชรี มณี 959 นางสาววิชุตา อดุลยว์ัฒนกุล

940 นางสาววัชรีย ์แสงตุ๊ 960 นางสาววิชุลดา อาจหาญ

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

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

แถวที่ 24 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

961 นายวิฑูรย ์อักขรธีรพันธุ์ 981 นายวิวัฒน์ เอี่ยมเจยีม

962 นายวิทวัส กองจนัทร์ 982 นางสาววิวิศนา โชติศักด์ิ

963 นายวิธวินท์ ตุ่นทอง 983 นายวิศรุต คณนา

964 นายวิธาน หมัดตะเหยบ็ 984 นายวิศรุต ช่วยเอื้อ

965 นางสาววิภาดา ทรวงชัย 985 นางสาววิสุทธิตา สอนไว

966 นางสาววิภาดา สุธรรม 986 นายวิสูตร งามพาณิชยกิจ

967 นางสาววิภาวดี  มณีฉาย 987 นางสาววิอาภา ทับทิม

968 นางสาววิภาวดี ธรรมนพรัตน์ 988 สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสง

969 นางสาววิมลพรรณ แซ่ล่ิม 989 นายวีรากร ถุงเงิน

970 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิมลรัตน์ ดวงเกิด 990 นายวีราวุฒิ เตชะนิธิพงศ์

971 นางสาววิมลรัตน์ ดวงมณี 991 นายวีรุจฒ์ บาลี

972 นางสาววิรัญญา มาศบรรเจดิ 992 นางสาวแววเดือน ภสูาไสย

973 นายวิรัตน์ สกิดใจ 993 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกลวรรณ รัตนสุข

974 นางสาววิรุณพร สร้อยเสนา 994 นางสาวศจ ีอุดแจม่

975 นางสาววิลัยวรรณ จนัทะมา 995 นางสาวศตพร จนัทรภกัดี

976 นางสาววิลาวรรณ อันช านาญ 996 นายศมนภพร ทองประยรู

977 นางสาววิลาวัณย ์เครือวงค์ 997 นางสาวศรัญญา หล้ามุงคุณ

978 นางวิไลพร ไชยงาม 998 นางสาวศรัณภสัร์ พูลสุวรรณ

979 นางสาววิไลรัตน์ พูลสวัสด์ิ 999 นายศรัณย ์ขีดขิน

980 นางสาววิไลลักษณ์ เกษมรัตน์ 1000 นายศรัณย ์เพ็ญนภา

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

แถวที่ 25 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1001 นายศรัณย ูทองรักษ์มุย่ 1021 นางสาวศาลิกัณ แซ่ตัน

1002 นายศรันย ์กาญจนกุลานุรักษ์ 1022 นางสาวศิชารัตน์ บ ารุงกิจ

1003 นางสาวศรินทร จนัทร์พวก 1023 นางสาวศิรประภา สุขนิรันดร์

1004 นางสาวศรีประภา หอมสมบัติ 1024 นางสาวศิรินพร มนัสสิทธิพันธ์

1005 นายศศพินทุ์ ปฐมนุพงศ์ 1025 นางสาวศิริพร เลิศปาน

1006 นางสาวศศิชา บุญอาชาทอง 1026 นางสาวศิริพร หน่อแก้ว

1007 นางสาวศศิญดา รมิตากานต์ 1027 นางศิริรัตน์ พันทะไชย

1008 นางสาวศศิธร ดิษบรรจง 1028 นางสาวศิริรัตน์ เมืองศรี

1009 นางศศิธร ประเสริฐศรี 1029 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเมือง

1010 นางสาวศศิธร ผาภา 1030 นางสาวศิริวรรณ กันธา

1011 นางสาวศศิธร เพชรเผือก 1031 นางสาวศิริวรรณ ล้ิมรสเจริญวงศ์

1012 นางสาวศศิธร อยู่เล็ก 1032 นางสาวศิริวรรณ สรวงศิริ

1013 นางสาวศศินภา กันตะนา 1033 นางสาวศิริวรรณ หิรัญ

1014 นางสาวศศินา เถียรพรมราช 1034 นางสาวศิโรรัตน์ ศิลปะ

1015 นางสาวศศินุช ศรีมาวงษ์ 1035 ร้อยต ารวจเอกศิลา ทวีพัฒนะพงศ์

1016 นางสาวศศิประภา สระกาศ 1036 นายศิวกร รุจโิรจน์วงศ์

1017 นางสาวศศิพร รัตนพงศ์ 1037 นางสาวศิวตา สุวรรณกูฎ

1018 นางสาวศศิมล มาศธนานันต์ 1038 นายศิวะพล ภูแ่กมแก้ว

1019 นางสาวศศิมา มัน่คงพิทักษ์กุล 1039 นายศุภชัย พลวิชัย

1020 นายศักด์ิพิชาญ จริภาคยธ์นิกกุล 1040 นางสาวศุภนิดา ค้นหา

แถวที่ 26 (รายงานตวั KLB 201)

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

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

1041 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภนิดา พุฒศรี 1061 นางสาวสมหญิง จนัทร์อบ

1042 นางสาวศุภรศรี แสงแก้ว 1062 พันจา่อากาศเอกสมหวัง จติระกูล

1043 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่ห่าน 1063 นายสมิต เลิศเศรษฐวณิช

1044 นางสาวศุภวรรณ เพ็ชรหิน 1064 นายสรกฤช สามพี่น้อง

1045 นางสาวศุภวรรณ ห้องสุข 1065 นายสรณัฐ ทัดสนานุศร

1046 นางสาวศุภคักุณ ชัยฤทธิ์ 1066 นางสรินยา อุดมไพรพฤกษ์

1047 นางสาวศุภานันท์ กันทวงศ์ 1067 นางสาวสโรชา ประกอบปราณ

1048 นางสาวศุภสิรา รอดบุญ 1068 นางสาวสลินทิพย ์ภูห่้อย

1049 นายเศรษฐวัฒน์  กาละพัฒน์ 1069 นางสาวสลิลทิพย ์โฆษิตวิวัฒน์

1050 นางสาวสดินา ส่ิวไธสง 1070 นางสาวสวรินทร์ สุขีชล

1051 นายสตัง เล็กสุขศรี 1071 นายสวัสดิพงษ์ วัฒนไทย

1052 นายสถาพร เพ็ชรชนะ 1072 นายสอง สุวรรณแผ่นผา

1053 นางสาวสมกณภทัร วัชรศิริพัฒน์ 1073 นายสันติ เสือข า

1054 นายสมใจ หนูแก้ว 1074 นายสันติสุข จนัทร์เชาว์

1055 นายสมโชค เกษรบัว 1075 นายสานนท์ โยมเมือง

1056 นางสาวสมบัติ วัฒนไทย 1076 นายสามารถ ชั้นเอี่ยม

1057 นายสมยศ 1077 นางสาวสายสกุล วงศ์วิวัฒน์กุล

1058 นายสมฤทธิ ์โพธิเ์งิน 1078 นางสาวสาริสา ฤทธิมาร

1059 นายสมศักด์ิ ค ามะรี 1079 นางสาวสาวิตรี ตันเจริญ

1060 นางสาวสมศิริ กระแสสังข์ 1080 นางสาวสาวิตรี วินัยปกรณ์

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 27 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1081 นางสาวสิตา ทิพยป์ระเสริฐ 1101 นายสุขเกษม เจง็น้อย

1082 นายสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ 1102 นางสาวสุจติรา ทองปาน

1083 นางสาวสิราวรรณ เพชรสู้ 1103 นางสาวสุจติรา พลช่วย

1084 นางสาวสิริกาญจน์ เสาสิน 1104 นางสาวสุชาดา สว่างอารมณ์

1085 นางสาวสิริกานต์ อังคะรา 1105 นางสาวสุชาดา สิทธิศรชัย

1086 นางสาวสิริจนัทร์ ขันทอง 1106 นายสุชาติ ใจจาง

1087 นางสิริพร หร่ังอุทก 1107 นางสาวสุชาวดี ศรีวงศ์

1088 นางสาวสิริภทัร ทัศนานุกุลกิจ 1108 นางสาวสุชีรา ประวิง

1089 นางสาวสิริยพุา สุโภภาค 1109 นางสาวสุณัฐชา มุสิกภตูานนท์

1090 นางสาวสิริรักษ์ สุวรรณก้านมณี 1110 นางสาวสุณีรัตน์ ศรีชื่น

1091 นางสาวสิริรัตน์ จนัทร์ทองภกัดี 1111 นางสาวสุดาทิพย ์พิทักษ์สกุลถาวร

1092 นางสาวสิเรียม เชียงชะนา 1112 นางสาวสุดาทิพย ์ศรีบ้านดู่

1093 นางสาวสิวลี สถิรนุสรณ์ 1113 นางสาวสุทธิกานต์ สันติธรรมพงศ์

1094 นางสาวสุกฤตา อนันตภณัฑ์ 1114 นางสาวสุทธิณี วรวัฒน์

1095 นางสาวสุกัญญา กรินสูงเนิน 1115 นางสาวสุทธิดา เลขานุกิจ

1096 นางสาวสุกัญญา กูลหลัก 1116 นางสาวสุทธินี ศรีจนัทร์สุข

1097 นางสาวสุกัญญา ชนะสงค์ 1117 นายสุทธิพงศ์ ชูงาน

1098 นางสาวสุกัญญา ดอนพิกุล 1118 นายสุทธิพงษ์ มะยอง

1099 นางสาวสุกัญญา ผ่องเพียร 1119 นายสุทธิพจน์ ประกอบสุข

1100 นางสาวสุกัญญา เอกปัญญาสกุล 1120 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 28 (รายงานตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1121 นางสาวสุทธิรัตน์ วงศ์ศรีโรจน์ 1141 นางสาวสุพรรษา ดวงบัว

1122 นางสาวสุทธิลักษณ์ นันตาวัง 1142 นางสาวสุพัชรีย ์มณีนวล

1123 นางสาวสุธามาศ จนัทร์โต 1143 นางสาวสุพัตรา คงเดช

1124 นางสาวสุธิตา ลีนะวงค์อนันต์ 1144 นางสาวสุพัตรา นามบุญมี

1125 นางสาวสุธินี หนูโหยบ 1145 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา บุญประดิษฐ์

1126 นางสาวสุธิษา เพ็งศรี 1146 นางสาวสุพัตรา พ่อยนัต์

1127 นายสุธี เหมมาลา 1147 นางสาวสุพัตรา ฮกเกี่ยน

1128 นางสาวสุธีรัชต์ ชาติ 1148 นางสาวสุพิชญา ผลโชติ

1129 นางสาวสุนทรี ฉ้งเม่ง 1149 นางสาวสุพิชญา พงศ์ญาณกร

1130 นางสาวสุนทรีย ์ปานะบุตร 1150 นางสาวสุภรัตน์ ดวงจติร์

1131 นายสุนธิวัฒน์ จนัโต 1151 นายสุภสิทธิ ์บรรจง

1132 นางสาวสุนันทา ดาดก 1152 นางสาวสุภคัชญา ฉิมเตย

1133 นางสาวสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย 1153 นางสาวสุภคัตรา ผ่าผล

1134 นางสาวสุนิษา ยอดเทา 1154 นางสาวสุภทัรา กล่อมสกุล

1135 นางสาวสุนิษา สุภากาโล 1155 นางสุภานาฏ สาลิกา

1136 นางสาวสุนิสา โคจจีลุ 1156 นางสาวสุภาพร ตันสกุล

1137 นางสาวสุปวีณ์ บุญสมภาร 1157 นางสาวสุภาพร เพชรรัตน์

1138 นางสาวสุปาริณี ปริเวทัง 1158 นางสาวสุภาภรณ์ สังข์เพ็ชร์

1139 นายสุพจน์ ศรีพราหม์น้อย 1159 นางสาวสุภารัตน์ จรรยา

1140 นางสาวสุพรรษา แก้วใส 1160 นางสุภารัตน์ ณัฐคุณานนท์

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

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

แถวที่ 29 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1161 นางสาวสุภาวดี แนมใส 1181 นายสุวัธชัย จารวัธน์

1162 นางสาวสุภาวดี แหยมศิริ 1182 นางสาวสุวิสาส์ สมัครสมาน

1163 นางสาวสุภาวิตา ก าไรทอง 1183 นายเสกสรร เอ็มประโคน

1164 นางสาวสุภญิญา วุฒิพันธุ์ 1184 นายเสฎฐวุฒิ ธนธิติปรีดา

1165 นางสาวสุมนนาถ มาทอง 1185 นายเสฎฐวุฒิ เรือนติปิน

1166 นางสาวสุมนา กุลบุตร 1186 นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์

1167 นางสาวสุมิตา เปรมปราศภยั 1187 นางสาวเสาวณีย ์แก้วพลอย

1168 นายสุเมธ ศรีสุวรรณ 1188 นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อมัง่

1169 พันจา่อากาศเอกสุรกานต์ อ่องมะลิ 1189 นางสาวแสงเดือน ยอมิน

1170 นายสุรการ ขันทองเฮ้า 1190 นางสาวโสภาพรรณ ศรีจาด

1171 นางสาวสุรภ ีฤทธิม์าก 1191 นางสาวโสภดิา วสันต์

1172 นางสาวสุรีพร ด านิล 1192 นางสาวโสภติา พงษ์มะลิวัลย์

1173 นางสาวสุรียพ์ร เพขุนทด 1193 นางสาวหทัยชนก ศิริสาห์

1174 นางสาวสุรียว์ัล โพธิสุ์ข 1194 นางสาวหทัยภทัร สาธิพา

1175 นางสาวสุรีรัตน์ กอยขุนทด 1195 นางสาวหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล

1176 นางสาวสุวปรียา บุญล้ า 1196 นางสาวหนึ่งนุช วรวุฒิวิทยารักษ์

1177 นางสาวสุวรรณา สุขนิ่ม 1197 นายหมิงล่ี กัน

1178 นางสุวรรณี สีหาพงษ์ 1198 นางสาวหฤทัย แดงสุทธิ

1179 นางสาวสุวรีย ์บางแก้ว 1199 นางสาวหฤทัย พงษ์ศิริโสภาพร

1180 นางสาวสุวลักษณ์ มาศคีรีวงศ์ 1200 นางสาวหฤทัย วิทยาพูล

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

แถวที่ 30 (รายงานตวั KLB 301)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1201 นางสาวเหมือนฝัน แสงกลัด 1221 นางสาวอภญิญา ด าช่วย

1202 นางสาวอณัฆวรรณ ทรงพรวาณิชย์ 1222 นางสาวอภญิญา อาสนชัยสิทธิ์

1203 นางสาวอณุภา ตาปสนันทน์ 1223 นายอภธิัช วัตรุจกีฤต

1204 นายอดิศร แก้วพะวงศ์ 1224 นายอภสิิทธิ ์การถาง

1205 นายอดิศร โชคชัยสิริ 1225 นายอมรพงศ์ จบีกล่ า

1206 นายอดิศักด์ิ วงศ์อ้ายตาล 1226 นางสาวอมรพรรณ เอี่ยมอยู่แท้

1207 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย ์อุฬุมปานนท์ 1227 นางสาวอมรรัตน์ ไทยจู

1208 นางสาวอติกานต์ ประสมทรัพย์ 1228 นางสาวอมรรัตน์ อ่อนรู้ที่

1209 นายอธิคม มีนยทุธ์ 1229 นางสาวอรจริา พลพฤกษ์

1210 นางสาวอธิษา หอมประสิทธิ์ 1230 นางสาวอรจริา แสงสมี

1211 นางสาวอนัญญา มายรุส 1231 นางสาวอรชพร ล าเจยีก

1212 นายอนันต์ หอมสุวรรณ 1232 นางสาวอรณิชา บุญกิจปิติภทัร

1213 นายอนุกูล อินทร 1233 นางสาวอรณิชา อัคโกศล

1214 นางสาวอนุสรา ปิงสาร 1234 นางสาวอรทัย แก้วจรัสวิไล

1215 นางสาวอนุสรา ปิ่นแก้ว 1235 นางสาวอรทัย ไชยโชติ

1216 นางสาวอนุสรา สีนุ้ย 1236 นางสาวอรทัย พุ่มสุวรรณ

1217 นางสาวอนุสรา หลีหาด 1237 นางสาวอรธิดา ลีละเกียรติ

1218 นางสาวอนุสรา อินทฤทธิ์ 1238 นางสาวอรนิภา อุตตรอัตถากร

1219 นางสาวอโนมา ภเูจริญ 1239 นางสาวอรพรรณ คงแก้ว

1220 นายอภชิัย ใบตระกูล 1240 นางสาวอรพรรณ พงญาติ

แถวที่ 31 (รายงานตวั KLB 301)

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

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

1241 นางสาวอรพรรณ สุวรรณบูรณ์ 1261 นางสาวอังคณา ดวงสอาด

1242 นางอรพินธ์ นาค า 1262 นางสาวอังคณา เอ็มบุตร

1243 นางสาวอรภา พิพิณ 1263 นางสาวอัจจมิาธร อมรสินทร์

1244 นายอรรคเดช เผ่าพงษ์ 1264 นางสาวอัจฉรา อิ่มอ่วม

1245 นายอรรถพงษ์ เพ่งพิศ 1265 นางสาวอัชฌา ประวันเต

1246 นายอรรถพล แสงทอง 1266 นางสาวอัญจนา งามแป้น

1247 นายอรรถวุฒิ โลหกาญจน์ 1267 นางสาวอัญชนา อมรรัตน์

1248 นางสาวอรฤทัย ภกัดีชน 1268 นางสาวอัญชลินทร์ เอี่ยมส าอางค์

1249 นางสาวอรวรรณ กากแก้ว 1269 นางสาวอัญชลี โพธิธ์าตุ

1250 นางอรวรรณ เหาตะวานิช 1270 นางสาวอัญชิษฐา สวัสดีนฤมล

1251 นางสาวอรวรา กล้าหาญ 1271 นางสาวอัญชิสา สร้อยเพ็ชร

1252 นางสาวอรอนงค์ รักชุม 1272 นางสาวอัญเรศน์ ตุละ

1253 นางสาวอรอุมา ชูขันธ์ 1273 นายอัฐพงษ์ ทุมาสิงห์

1254 นางสาวอรุโณทัย แกล้วทนงค์ 1274 นายอัฑฒ์ ภาคคีรี

1255 นายอลงกรณ์ วังขุนพรหม 1275 นางสาวอัมพิกา กองแก้ว

1256 นายอวกาศ มโนมัยสันติภาพ 1276 นางสาวอัศรีย ์คุ้มกัน

1257 นางสาวอักษร คงราช 1277 นางสาวอาทิตยา ไกรนรา

1258 นายอัครเดช รักษาทัพ 1278 นางอาทิตยา ติวงค์

1259 นายอัครวิทย ์ไวยสุระสิงห์ 1279 นางสาวอาทิตา ทับทิม

1260 นายอัครวินท์ อัมรนันท์ 1280 นายอานนท์ สาครชัยเจริญ

 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

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

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,
  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

1281 นางสาวอารยา นาคัน 1301 นางสาวกฤติกานต์ เอมอยู่

1282 นางสาวอารยา นิลงาม 1302 นางสาวขวัญกมล พรหมพันธ์

1283 นายอารัมช์ ทองสุข 1303 นางสาวจฑุารัตน์ หวังเจริญ

1284 นางสาวอารีญา โลกถวิล 1304 นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์ศรีเผือก

1285 นางสาวอาลิสา สุวรรณถาวร 1305 นายประมุกข์ พรหมพุ้ย

1286 นายอ าพล วิลาทัน 1306 นายปรัชญา ภาคแก้ว

1287 นางสาวอ าภา ทับทิมเดิม 1307 นายพชรภทัร แสงวงศ์ประเสริฐ

1288 นางสาวอินทร์แปลง ไชยโคตร 1308 นางสาวพรณิชา อุณะศิริ

1289 นายอิศราวุธ งามเกษม 1309 เรืออากาศโทหญิงพริมรตา สิรบุลภรณ์

1290 นางสาวอิสรีย ์จนัทร์วิเศษณ์ 1310 นางสาววราทิพย ์เกียรติทวีอนันต์

1291 นายอุดมศักด์ิ ตัสโต 1311 นางสาววิไลวรรณ ขึมจนัทร์

1292 นางสาวอุรชา กล่ านาค 1312 นายวุฒิชัย ดาษถนิม

1293 นางสาวอุไรวรรณ คงข า 1313 นางสาวสุจารี โสรดสรง

1294 นางสาวอุไรวรรณ อังคณาวิสูตร 1314 นางสาวสุพัตรา อึ้งรัตนอมรกุล

1295 นางสาวอุสา ขวัญคุ้ม 1315 นางสาวเสาวณีย ์สุริยะจนัทร์โณ

1296 นายเอกชัย มโนวรกุล 1316 นางสาวอมรรัตน์ เกิดอ่ า

1297 นางสาวเอลิยา เพชรรักษ์

1298 นางสาวแอนจริา เพ็ชรกุล

1299 นางสาวแอนนา  รัตนคช

1300 นางสาวกนกพร แดงสี

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 33 (รายงานตวั KLB 301)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
       ศศ.ม. (ไทยศึกษา, ภาษาเยอรมนัฯ, การแปล),  บธ.ม.(โครงการ ML, MLW, Twin,

  VL, VLT, Professional Leaders, Advanced, นนทบุร,ี อุทัยธานี, ลพบุร,ี พังงา, นครศรีธรรมราช,
 ปราจีนบุร,ี อ านาจเจริญ, นครราชสีมา, สุโขทัย, เชยีงใหม,่ สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น)

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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