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นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต 20 นางสาวกมลชนก ค าพาอินทร์

1 นายกานดิศ ศิริสานต์ 21 นางสาวกมลชนิต สารวุฒิพันธ์

2 พันต ารวจโทคเชนท์ พันนุมา 22 นายกมลชัย งามมีศรี

3 นายคณิน วงศ์ใหญ่ 23 นางสาวกมลทิพย ์บุญมีผล

4 นางชลธิชา สมสอาด 24 นายกรกฎ สัตยารักษ์

5 นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล 25 นางสาวกรกนก อุตมะวงศ์วรรณ

6 นางสาวปูชิตา ชูเชิดปานรังษี 26 นางสาวกรรณิกา อุปเสน

7 พันต ารวจโทหญิงวาชิณี ยศปัญญา 27 นางสาวกรรณิการ์ พันธรัตน์

8 นางศิริวรรณ กมลสุขสถิต 28 นางสาวกฤตพร แก้วนาเส็ง

9 พันต ารวจตรีฉัตรชัย ภเูจริญ 29 นายกฤตพันธุ ์หิญชีระนันทน์

ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์ 30 นายกฤติภทัร ภญิโญชุติวัต

10 นางผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ 31 นางสาวกฤติยา เนติเจริญกุล

11 นายพชรภทัร นันทบวรพล 32 นายกฤศ เธียรธีรดา

12 นางสาวเพลินพิศ โกศรียพ์งศ์ 33 นายกฤศกร พิมพ์แสง

13 นางสาวมณฑาทิพย ์เพ็ชร์สีสม 34 นางสาวกฤษณ์ธีรา ค าแหง

14 นางสาวมัทนิน พฤติธนาภทัร 35 นายกฤษณะ วรกิตต์ิไพศาล

15 นายยงยทุธ พีรพงศ์พิพัฒน์ 36 นางสาวกฤษณา สุดภยั

16 นายเอนก ประดิษฐารมณ์ 37 นายกฤษดา กล่ินภกัดี

นิตศิาสตรมหาบัณฑิต 38 นางสาวกฤษดาภรณ์ แก้วสวนจกิ

17 นางสาวกชกร มะสีกา 39 นายก้องพิศุทธิ ์ธรฤทธิ์

18 นางสาวกนกวรรณ จติเนียม 40 นางกัญจริกา จนัทร์ศรีบุตร

19 นางสาวกมลกาญจน์ จนัทร์ทองแท้

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 1 (รายงานตวั KLB 201)
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41 ร้อยโทหญิงกัญญ์พิชญา หน่อแดง 61 นายเกียรติศักด์ิ ณ จนั

42 นางสาวกัญญารัตน์  ทะนมปี 62 นายไกรวุฒิ  กันทะสิงห์

43 นางสาวกัญฐณา เพชรฤทธิ์ 63 นายไกรสิทธิ ์ทับผ้ึง

44 นางสาวกัณติมา พุฒด า 64 นางสาวขวัญชนก จงึสกุล

45 นายกันติทัต ไฝนุ้ย 65 นางสาวขวัญชเยศ กุกแก้ว

46 นายกันติพจน์  กองแก้ว 66 นางสาวขวัญณิกา อนันทานนท์

47 นางสาวกันยา คงเยน็ 67 นายขุนพล อรุณวงศ์

48 นางสาวกันยารัตน์ แก้วละเอียด 68 นายเขตน์ เทิดทูนการค้า

49 นางสาวกันยารัตน์ บัวศรี 69 นายคณิต นิลอุบล

50 นายกัมปนาท แก้วนพรัตน์ 70 นายคมสันต์ เพ็ชรน้อย

51 นางสาวกาญจนาภรณ์ สมบุญเจริญ 71 นางคัทลียา มะเสนา

52 นางสาวกานต์กมล ขวัญคีรี 72 นายคีตะพิชญ์ วโรดมวิจติร

53 เรือโทหญิงกานติมา ค าด ารงกุล 73 นายคุณากรณ์ ระเบียบธรรม

54 นางสาวกิตติมา เฉ้งเหา 74 นางสาวเคยล์ดา เหมือนแสน

55 นายกิตติรัตน์  โชคมงคลสุข 75 สิบต ารวจเอกหญิงแคทริยา เทพนา

56 นายกีรติ ชาญศิลป์ 76 นางสาวจตุพร ชุมประเสริฐ

57 นายกีรติ เรืองจุ้ย 77 นายจตุรงค์ สงทิพย์

58 นางสาวกุลวดี  อินทร์แพง 78 นางสาวจรรยา ยิ่งยงค์

59 นางสาวเกจชณัฐ ยิ้มเทียน 79 ดาบต ารวจหญิงจริยา พจนเสนี

60 ร้อยต ารวจเอกเกียรติบดินทร์ วงค์งาม 80 นายจอม เพชรสุข

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 2 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 
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81 นายจอมพล  ขัติธิมา 101 นายเจริญ วิไลรัตน์

82 นายจกัรวรรต โนแก้ว 102 นายโจฮัน หลีเส็น

83 นางสาวจนัจริา สุทธิประภา 103 นายฉลาด เส็นฤทธิ์

84 นางสาวจาฏพุัจน์ นุหนุนจนัทร์ 104 นายฉัตรชนก  บุญทรงสันติกุล

85 นางสาวจฎิาภา ตันติวงศ์วัฒน์ 105 นายฉัตรชัย จจู ารัส

86 นางสาวจติตินันท์  หาญสุข 106 นางสาวฉัตรทิพย ์พันธุท์อง

87 นางสาวจติพิสุทธิ ์ จนัทร์สะอาด 107 นายฉัตรนพล หมัน่เจริญ

88 นางสาวจนิตนากานต์ ตาโม๊ะ 108 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์

89 นายจริกิตต์ิ ตรีเมฆ 109 นางสาวชญานิษฐ์ ขาวนวล

90 นางสาวจรินันท์  มอญไข่ 110 นางสาวชนกชนม์ ไชยชุ่มศักด์ิ

91 นางสาวจริภา  วะเท 111 นางสาวชนัญทิพย ์ชูแก้ว

92 นายจริวัฒน์ ศิริจนัทร์ 112 นายชนัญสิทธิ ์ชูแก้ว

93 นายจริาย ุแก้วใหม่ 113 นายชนานันท์ คุ้มคง

94 นางสาวจรีวรรณ  สุขคง 114 นางสาวชนิสรา บุบผา

95 นายจรีวุฒิ ชนิดกุล 115 นางสาวชไมพร จนัทร์เทพ

96 นายจรีายศ  ยศเรืองศักด์ิ 116 นายชวณัส  รักจริง

97 นายจรีาวัฒน์ ชลนิติ 117 นางสาวชวนันท์ ไกรนรา

98 นางสาวจฑุาภคั  วันทาทราย 118 นายชวพล ศรีภกัดี

99 นางสาวจฑุามาศ ศรีรัง 119 นายชวลิต บ าเพ็ญ

100 นางสาวจฬุาลักษณ์ ศิริศักด์ิวัฒนา 120 นางสาวช่อรดา บัวเทพ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 3 (รายงานตวั KLB 201)
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121 นางสาวชัญธิกา ภาษิต 141 นางสาวฐิติชญาณ์ เกตุสุรินทร์

122 ร้อยต ารวจเอกชัยณรงค์ มาเมือง 142 นายฐิติทรัพย ์ พระแก้ว

123 นายชาญณรงค์ กิจรักษา 143 นายฐิติธรรม หลอมทอง

124 นางสาวชามิกา  วงศ์วาลย์ 144 นางสาวฐิตินันท์ มีชะนะ

125 ร้อยต ารวจเอกช านาญ เรืองมี 145 นายฐิติพงศ์ ด้วงประเสริฐ

126 นางสาวชื่นปิติ เวชสุวรรณรักษ์ 146 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ฎาพร ศิริธรรม

127 นางสาวชุดาภา ทองมาก 147 นายณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช

128 นางสาวชุติมา ชาละมาลย์ 148 นายณัฐกร อิ่มอุไร

129 นางสาวชุติมา ชูศิริ 149 นางสาวณัฐกฤตา  ปรมสุข

130 นางสาวชุติมา สงวน 150 นางสาวณัฐกฤตา  ยอ้ยแสง

131 นายเชน สุคนธาภริมย ์ณ พัทลุง 151 นายณัฐพงษ์ ชูชมกล่ิน

132 นายเชาวฤทธิ ์กล่ินทอง 152 นายณัฐพล ทองพูน

133 นายโชคชัย โชคภเูขียว 153 นายณัฐพล ม่วงคราม

134 นางสาวโชติรส ส้มฉุน 154 นายณัฐพล หาญพัฒนชัยกูร

135 นายไชยะ เจะ๊แหล้ 155 นายณัฐภทัร  พระทอง

136 นายไชยา เจริญยิ่ง 156 นายณัฐภมูิณัฐภาส น้อยวงษ์

137 นางสาวญาณมาศ ประภารุ่งโรจน์ 157 นางสาวณัฐรดา พุ่มกล่ิน

138 นางสาวญาดา ไชยเดช 158 นางสาวณัฐวรา ปริกขนานนท์

139 นางสาวฐาปนี ชูจนัทร์ 159 สิบต ารวจเอกณัฐวัชร์ ชุมฝาง

140 นางสาวฐาปนี สุทธิวงค์ 160 สิบต ารวจโทณัฐวุฒิ ข าชู

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 4 (รายงานตวั KLB 201)
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161 นางสาวณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธุ์ 181 นายธนพนธ์ ลลิตมีชัย

162 นายณัฐิวุฒิ คังฆะมะโน 182 นายธนพนธ์ วัฒนกุล

163 นางสาวณิชชา โชติอ่อน 183 นางสาวธนภร จนัทโคตร

164 นางสาวณิดานรัตน์ อุดมเลิศคเนศร์ 184 นายธนศักด์ิ แสนสุข

165 นางสาวณิรดา ธัญญาพรกมล 185 นายธนสุนทร สว่างสาลี

166 นางสาวดาราพร นะถา 186 นายธนาธิป สุขสวัสด์ิ

167 นางสาวดาลัด รัตนพรหม 187 นายธนานันท์ สินสงวน

168 นายติณณภพ  แซ่กัง 188 นางสาวธนาภรณ์ ยี่แม่นยงิ

169 ว่าที่ร้อยเอกทนงศักด์ิ ฤกษ์ดี 189 นางสาวธนาภรณ์ ลือวิเศษไพบูลย์

170 นายทรงวุฒิ แพงแสงไพศาล 190 นางสาวธนิตา อยู่ศิริ

171 นางสาวทักข์ธนภรณ์  ศุภวิวัฒนพงษ์ 191 นางสาวธนิษฐา บรรจงสุทธิ์

172 นางสาวทัชชญา ปิติวัชรธาดา 192 ว่าที่ร้อยตรีธปพนธ์  ห้วยนุ้ย

173 นางสาวทิพภาพร ตันจะโข 193 นายธรรมโรจน์ ร่ืนเริงบุญ

174 นางสาวทิพาพร นวลณรงค์ 194 นายธฤตดล  แก้วดี

175 นายเทพโภคินศ์ เบญญาบุญ 195 นายธวัชชัย เชี่ยวน้อย

176 ร้อยต ารวจเอกเทวฤทธิ ์อินทร์จนัทร์ 196 นางสาวธัชยนันท์ เสริมสกุลวัฒน์

177 สิบต ารวจโทธงชัย โชตินุกูล 197 นายธัชวัตร์ สิริศรีอนันต์

178 นายธนกฤต พรธรรมฉัตร 198 นางสาวธัญธิมากร ชูเขาวัง

179 นายธนชัย กาญจนยิ่งวิโรจน์ 199 นางสาวธัญรดี ศรีเมือง

180 นายธนณัฏฐ์ นพรัตน์ 200 นายธันว์ วิสิทธิพ์านิช

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 5 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นายธานินทร์ อินทยงค์ 221 นายนรเศรษฐ์ เหม่งเวหา

202 นางสาวธารารัตน์  ศรีอภยั 222 นายนรากร ทองแท้

203 นางสาวธาริณี กระจา่งวุฒิชัย 223 ร้อยต ารวจเอกนฤชาติ ประพัฒน์

204 นางสาวธาริตรี เคียนทอง 224 นางสาวนฤสรณ์ ไทรแก้ว

205 นายธิปัตย ์ชูพันธ์ 225 นางสาวนวจริดา เรืองวุฒิ

206 นางสาวธีรกานต์ พานทอง 226 นางสาวนวพร ศรีภญิโญ

207 นายธีรโชติ สุขวิลัย 227 นางสาวนันท์นลิน  อินทะนัก

208 นายธีรนันท์  ค้าขาย 228 นายนันทพัฒน์ สิรินลินรัตน์

209 นายธีรภทัร แก้วสุก 229 นางสาวนันทรัตน์ ลีลาธนาวิทย์

210 นายธีรวัฒน์ บูรณะภกัดี 230 นางสาวนันทวัน แสนอุบล

211 นายธีรวุฒิ แก้ววิเชียร 231 นางนันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด

212 ร้อยต ารวจเอกธีรศานต์ มิง่หมืน่ไวย 232 นางสาวนาถลดา ลาภพาณิชยกุล

213 นายธีระพงษ์ เชียนพลแสน 233 นางสาวนาถอนันต์ สุขสาคร

214 นายธีระพร เพิ่มฤาชัย 234 นางสาวน้ าฝน เครือแก้ว

215 สิบต ารวจตรีธีระวัช ขันสิทธิ์ 235 นางสาวนิจจารีย ์ สังข์เรือง

216 ร้อยต ารวจเอกนที มีสุขศรี 236 ว่าที่พันต ารวจโทนิติพนธ์ เคาภเูขียว

217 นายนนท์ นันทฤชัย 237 นายนิธิวิทย ์วณิชธนศิริ

218 นายนพคุณ ถูกจติร 238 นายนิพนธ์ คงสัมมา

219 นางสาวนพรัตน์ ไชยโย 239 นางสาวนิภาศรี ศิริสุทธากูล

220 นางสาวนภทัร สิงคาลวานิช 240 นายนิรุตต์ ธรรมกูล

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)
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241 นางสาวนุชจารี หินแปง 261 นายประวิทยช์ัย สลางสิงห์

242 นางสาวนุชนลิน นิลกิจ 262 นายประเสริฐ กระเบากลาง

243 เรืออากาศตรีบดินทร์ เมธานวกุล 263 นางสาวปรัชญารพี กุลวิจติร์รัตน์

244 นายบุญฤทธิ ์แยม้มลิ 264 นางสาวปราณี จาตุรันตบุตร

245 นายบุญเลิศ แจม่นิยม 265 ร้อยต ารวจเอกปราศรัย ร่วมพันธ์

246 นางสาวบุลพร ผิวนวล 266 นายปริญญ์ ภกัด์ิภวูดล

247 นางสาวบุศรินทร์ ไชยช านะ 267 นายปริญญา เชิดชู

248 นางสาวบุษกร เอี่ยมสอาด 268 นายปริญญา มาชัยภมูิ

249 นางสาวเบญจมาศ บุญปลูก 269 นายปรินทร์  ชวาลา

250 นางสาวเบ็ญจวรรณ ทิพยม์ณเฑียร 270 นายปรินทร ธีรชิตกุล

251 นายปกครอง สุวรรณดารา 271 นายปวโรตน์ แสงตะวัน

252 นายปฐมพล ทรัพยก์องกุล 272 นางสาวปวิชญา สุภทัรประทีป

253 นายปณิธาน ปานหนู 273 ร้อยต ารวจเอกหญิงปวีณา ฟุ้งตระกูล

254 นางสาวประกรทิพย ์ทวีกัน 274 นายปอล เรือนใจดี

255 นายประกอบ ทวีรัตน์ 275 นายปัฐวีย ์วณิชยก์ิจไพศาล

256 นางสาวประไพร หวานนอก 276 นางสาวปัณฑ์ธิดา ทองวัฒนะ

257 นางสาวประภสันันท์ ประสงค์รัตน์ 277 นางสาวปัณฑารีย ์ส าราญทรัพย์

258 นางสาวประภสัสร ทวีพูน 278 นางสาวปัทมนันท์ แสงมณี

259 นางสาวประภาพร แสงมณีประดับ 279 นางสาวปิ่นธิดา ยกุตจรงค์

260 นายประภาส กรัษนัยรวิวงค์ 280 นางสาวปิยวรรณ  พันธวงค์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)
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281 นางสาวปิยะดา สุคนธรส 301 นางสาวพรรณสุภา บูรณวรศิลป์

282 นางสาวปิยะธิดา  ปินตาวะนา 302 นางสาวพรรษชล  หรรษา

283 นายปิยะพงศ์ พงศ์นุรักษ์ 303 นางสาวพรสุดา สร้อยเสนา

284 นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์ 304 นางสาวพัชรินทร์ กัณณิกาภรณ์

285 นายปุญญฤทธิ ์ปานทอง 305 นางสาวพัชรี ฉ่ าเยน็อุรา

286 นางสาวเปมิกา แจง้พลอย 306 นายพันตรี ครุฑถนอม

287 นางสาวเปรมศรัณต์ บุญช่วย 307 นางสาวพันธ์วิรา  กะตะโท

288 ร้อยต ารวจเอกพงศกร ฤทธิศักด์ิ 308 ร้อยต ารวจเอกพัลลภ ทองสลับล้วน

289 นายพงศกรณ์ ต้ังกิตต์ิตระกูล 309 นายพัสกร พันธุท์อง

290 ร้อยต ารวจเอกพงศชาญ ชะมุนี 310 นางสาวพัสวีร์ กัลยาณคุณาวุฒิ

291 นายพงศธร ทับชุม 311 นายพาคินทร์  พิทยะลีพงศ์

292 นายพงศ์พิสุทธิ ์ สุริโย 312 นางสาวพาฝัน ฮวดวัฒนา

293 นายพงศ์ศิริ ชื่นบาน 313 นายพิชชาพงศ์ สิทธิมารพ

294 นางสาวพจนา ทองชิว 314 นายพิชญ์วรรธ ภาคอัต

295 นางสาวพชรพร ถมรุ่ง 315 นายพิทยา สิงจานุสงค์

296 นางสาวพนิตนันท์ สุทธิวิรัตน์ 316 นางสาวพิมพ์ชนก เยน็สวัสด์ิ

297 นางสาวพรชนัญ พิมพ์พาท 317 นางสาวพิมพ์นิภา ทองไชย

298 นางสาวพรทิพย ์งีเกาะ 318 นางสาวพิมพ์ร าไพ ทองศรีแก้ว

299 นางสาวพรทิพย ์ชูศรี 319 ว่าที่เรือโทหญิงพุทธรักษา โรคารักษ์

300 นางสาวพรพรรณ  สุริยาสัก 320 ร้อยต ารวจโทเพชร มีพันธ์

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 
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321 นางสาวเพชรนภา ตันสาย 341 สิบต ารวจเอกหญิงมัลลิกา รามบุตรดี

322 นางสาวเพ็ญศิริ สมศักด์ิ 342 นายมานิต  เทพอาจ

323 นายเพรียวพงศ์ เจริญวิริยภาพ 343 นางสาวมิกดารี สายสหัส

324 นางสาวแพรพรรณ  จนัทรศัพท์ 344 นายมุฆลิศ อารง

325 ร้อยต ารวจเอกหญิงแพรวนภา  แซ่เตีย 345 นางสาวยลธิดา สุทธิฤทธิ์

326 นางสาวไพลิน ทองวงศ์ 346 นางสาวยคุนธร รองแก้ว

327 นางสาวภควดี พรหมจรรย์ 347 นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วละเอียด

328 นางสาวภรณ์พรรณ จนัทร์โสดา 348 นางสาวรชภคั ชุมทอง

329 นางสาวภริตา ชินเบญจภชุ 349 นายรชานนท์ ลิขิตธรรมวาณิช

330 นางสาวภทัรพร เอี่ยมพิชัยมงคล 350 นายรณชัย มูณี

331 นายภทัรพล สิทธิบุญ 351 นางสาวรตินันท์ นุ้ยฉิม

332 นางสาวภทัราวรรณ ทองน้อย 352 นางสาวรมยร์วินท์ บุตรเสน

333 นางสาวภสัราวลัย  แสงแปลง 353 นายระพีพงศ์ มีแสง

334 นายภานุพงษ์  เพิ่มพูลสินชัย 354 นายรัชต์กิจ เฝ้าหาผล

335 นางสาวภาพพิมพ์ บุญญะมี 355 นางสาวรัชนิดา บุญรอด

336 นายภชูาวานิช  ภผูา 356 ร้อยต ารวจเอกรัชพล สีมาวรพงศ์พันธุ์

337 นางสาวภริูตา ดอกมะลิ 357 นางสาวรัตติญาพร อุยมี

338 นายภวูนาถ พานแก้ว 358 นางสาวรัตติยากร ทวีสุข

339 นางสาวมะลิดาว แสงชมภู 359 นายราเชนทร์  ฉายะพงษ์

340 นางสาวมัตติกา  กุลสุยะ 360 ร้อยต ารวจเอกรุ่ง รักส ารวจ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)
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361 นายรุ่งโรจน์ แดงสวัสด์ิ 381 นางสาววรากานต์ การะกัน

362 นายรุสลัน เจะดือราแม 382 นางสาววรารัตน์ ศรีสถิตวงศ์

363 นางสาวเรืองรอง เจริญสุข 383 นางสาววรินทร ประสาวะเท

364 นางสาวลลิฎา ณิรดา ศิธราชู 384 นายวริศ ศิริแสง

365 นางสาวลลิตา เจริญสุข 385 นางสาววริศรา บัวสมบูรณ์

366 นางสาวลักษิกา ธรรมแสง 386 นางสาววริศรา ริมโพธิเ์งิน

367 นางสาวลัดดาวัลย ์สงสถิตย์ 387 นายวโรดม จกูระจา่ง

368 นางสาวเลอลักษณ์  เคร่ืองนันตา 388 นายวสุ อ้นรัตน์

369 นายวชิระ วงศ์ค าอินทร์ 389 นายวัชระ ชันวิจติร

370 นางสาววชิราพร กลัดเจริญ 390 นายวัชระ เตโชชะ

371 นายวรเดช หุนเจริญ 391 นายวัชรัศนิ์ ชนะสงคราม

372 นางสาววรพนิต ณ.จนัทร์ 392 นางสาววัชรีวันท์  อินธนากรสกุล

373 นายวรพล อยู่บ ารุง 393 นางสาววัฒนา ชาวสวน

374 พันจา่อากาศเอกวรพัฒน์ ไขว้พันธุ์ 394 นายวันชัย ประณมศรี

375 นางสาววรรจพรหม พงศ์ทองเมือง 395 นางสาววันทนี หมวดเมือง

376 นางวรรณวิสา โชคศิริ 396 นางสาววันทิพย ์จ าปานนท์

377 นางสาววรรณา ก่อแก้ว 397 ว่าที่ร้อยต ารวจเอกหญิงวันวิสาข์ ปุยะบาล

378 นายวรรธิษณุ สุระค าแหง 398 นางวันใหม่ คงนคร

379 จา่สิบต ารวจวรวัฒน์ ยิ้มยอ่ง 399 นางสาววัลภา มูณี

380 นางสาววรัญญา ภูเ่บญญาพงศ์ 400 นางสาววัลลภา อินทร์สุพัตรา

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 10 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

401 นายวาทิต  ชัยชนะทอง 421 ร้อยต ารวจเอกวุฒิพงษ์ คงฤทธิ์

402 นางวารินทร์ สารสินพิทักษ์ 422 นางสาวศรัญญา เจะ๊หมัด

403 นางสาววาริศา นิลข า 423 นางสาวศรัณยภ์ทัร เตจะ๊

404 นางสาววาสนา ล่ามแขก 424 นายศรัณย ูกอเซ็ม

405 นายวิชเญศ บัวโต 425 นายศรานุวัฒน์ เนตรไธสง

406 นายวิเชียร อุทัยรังษี 426 นายศักดิโชติ ชวนสมบูรณ์

407 ว่าที่ร้อยตรีวิทยธ์นัตถ์  ธรรมสิทธิ์ 427 นายศาสตรา เพ็ชรพงศ์

408 นายวิทยา ใคร่นุ่นภา 428 นายศาสตรินทร์  สุทธิแสน

409 นายวิทยา โออินทร์ 429 นางสาวศิรดา ทัศคร

410 นางสาววิภา อิ่มประพันธ์ตรี 430 นางสาวศิรประภา  ทองแสน

411 นางสาววิรัญยา กาพยแ์ก้ว 431 นางสาวศิรินทรา  เทพมาลัย

412 นายวิรุฬห์ บุณยเกียรติ 432 นางศิรินทรา กุลมา

413 ร้อยต ารวจเอกวิโรจน์ สุชาติ 433 นางสาวศิรินภา กิสันเทียะ

414 นายวิวัฒน์ อ าโพธิ์ 434 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินาฏ นวลแก้ว

415 นายวิศรุต แจม่จรรยา 435 นางสาวศิริพร สาโท

416 นายวีรพัฒน์ บุญแยม้ 436 นายศิริพล หวันประรัตน์

417 ร้อยต ารวจเอกวีรภทัร แก้วใส 437 นายศิริสิทธิ ์สุจริตธรรม

418 นางสาววีรวรรณ เผ่ือนงูเหลือม 438 นายศิวกร จโิรจน์วณิชชากร

419 นายวีรวุฒิ อ่อนสงไกร 439 ร้อยต ารวจเอกศิวกร ศิริพุทธ

420 นายวุฒินันท์ สมัครสมาน 440 นางสาวศิวพร มรรคมนตรี

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 11 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

441 นางสาวศุภกร ฐานนาวิน 461 ว่าที่พันต ารวจตรีสหัส ฉิมคล้าย

442 นายศุภกาญจน์ อินทรบุตร 462 นางสาวสาวิตรี พานชาตรี

443 นายศุภชัย เกื้อสุวรรณ 463 นายสิทธิกร หาญลคร

444 นายศุภโชค จริภญิญธร 464 นายสิทธิโชค บุญเพิ่มธนา

445 นายศุภโชค ทองตรี 465 นายสิทธิโชติ เตมะศิริ

446 นายศุภณัฐ วะเกิดเป้ง 466 ร้อยต ารวจเอกสิทธินัย คลังมณี

447 นายศุภมิตร เปรมปิยะวัฒน์ 467 นางสาวสิรฎา หนูพันธ์

448 สิบเอกศุภฤกษ์ ช่อคง 468 นายสิรภพณ์ รัตกิจนากร

449 นายศุภฤกษ์ เถรว่อง 469 นางสาวสิริกาญจน์ มณีรัตน์

450 นายเศรษฐวัฒน์ อุษมากรกุล 470 นางสาวสิริภา ฤทธิฉ์ิ้ม

451 นายสงกรานต์ โยธาจนัทร์ 471 นางสาวสิริลักษณ์ นวลขาว

452 นายสถาปัตย ์สุวรรณมณี 472 นายสืบสิริ  สิริอุดมศักด์ิ

453 นายสมควร แหลมอุดมทรัพย์ 473 นายสุชาครีย ์ฉิมพาลี

454 นายสมคิด แก้วผนึก 474 นายสุชาติ มสันต์

455 นายสมภพ กองสมบัติ 475 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุชินญา อินเจริญ

456 นายสรรพกิจ ทองแถม ณ อยธุยา 476 นางสาวสุดธิดา โฆษิตนิธิกุล

457 นายสรวิทย ์อินทร์แก้ว 477 ร้อยต ารวจโทสุทธิพงษ์ มอญรัต

458 นายสรวิศฐ์ โพธิรั์กษา 478 นางสาวสุธัญญา เพ็งภกัดี

459 นางสาวสร้อยประทุม    ใหม่เงิน 479 นางสาวสุพรพรรณ จนัทร์มัน่

460 นางสาวสรัญลักษณ์ สมนึก 480 นางสาวสุพรรณษา คล้ายสมบัติ

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 12 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

481 นางสาวสุพรรณี จนุัน 501 นางสุวพร ทรัพยสิ์น

482 นายสุภคม สุขศรีเพ็ง 502 นางสาวสุวรรณา รอดภยั

483 นางสาวสุภคัชญา โชตทวีชัยกุล 503 นายสุวิช กล่ินชื่น

484 นางสาวสุภทัรา ชุมแก้ว 504 นายสุวิทย ์ช่วยออก

485 นางสาวสุภาพร สีทองทุม 505 นายสุวิศิษฐ์ จ านงพันธ์

486 นางสาวสุภญิญา วชิรวัฒก์ 506 นายเสกสันติ จนัทะมงคล

487 นายสุมิตร สีหาฤทธิ์ 507 นายเสนอ พรหมอักษร

488 นายสุรเชษฐ์ เจริญรุ่ง 508 นายเสริมสุข เหลืองทองค า

489 นายสุรเดช มาดะมัน 509 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์พรต

490 นายสุรพงษ์ วัชราไทย 510 นางสาวหรรษา พรหมมณี

491 นายสุรภาพ สุวรรณรัตน์ 511 นายอดิรัตน์  เบ็ญมาศ

492 นายสุรวิศ อารียะ 512 นางสาวอทิตติญากรณ์ วันวาน

493 นายสุรวุธ กนแกม 513 นางสาวอนัญญา กันเพ็ง

494 นายสุรศักด์ิ ธรรมทวีสิน 514 นายอนุชา วุฒิภาพรกุล

495 นายสุระ แท่งมณี 515 นายอนุชิต หนูฤทธิ์

496 นางสาวสุระวิวรรณ  จโิน 516 นางสาวอนุธิดา หัตถาพันธ์

497 นางสาวสุริยฉาย ชฏลิาลัย 517 นายอนุวัฒน์ ฉีดอิ่ม

498 นายสุริยนัต์ ภตูาบนาค 518 ร้อยต ารวจเอกอนุศิษฎ ์อนันตะ

499 นางสาวสุริวัสสา วงศ์ธุวานนท์ 519 นางสาวอภสัรา ค าเหล็ก

500 นายสุไลมาน เวาะเซ็ง 520 นายอภชิัย ขันอาษา

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 13 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

521 นายอภชิาติ สาลีขาว 541 นางสาวอรุณทิพย ์รอยกุลเจริญ

522 นางสาวอภญิญา  ยศเสือ 542 นางสาวอักษิพร ขัติพันธุ์

523 นางสาวอภญิญา ชาวไธสง 543 นายอัครพงศ์ อาสา

524 นายอภรัิกษ์ อัตตะพันธ์ 544 นางสาวอังคณา มรรคถาวร

525 นายอภวิัฒน์ กาญจนภกัด์ิ 545 นางอังคนา ประพาศพงษ์

526 นายอภวิัฒน์ สาระภกัดี 546 นางสาวอัจจมิา แก้วขุนทอง

527 นายอมรเทพ คุณวรรณา 547 นางสาวอัจฉรา สมสิรินวกุล

528 นางสาวอรจริา ทุมแสน 548 นางสาวอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์

529 นางสาวอรณัฐ สืบขจร 549 นางสาวอัชฌา อินทร์ศรี

530 นางสาวอรดี สังเพ็ง 550 นางสาวอัญชิสา มะสุวรรณ

531 นางสาวอรทัย แสงทอง 551 นางสาวอัญพัชญ์ ธนะบวรวิโรจน์

532 นายอรรณพ รัตนาคณหุตานนท์ 552 นางสาวอันชลี ศรีหมอก

533 นายอรรถพงศ์ เกษสุริยงค์ 553 นางสาวอัยยญ์าฎา อภริมยานนท์

534 นายอรรถพล หิรัญพงศ์ 554 นายอัษฎายธุ ขุนทอง

535 นางสาวอรวรรณ พรหมชัย 555 นางสาวอาจรีย ์ใจอินทร์

536 นางสาวอรวรรยา ปัทมพันธุ์ 556 นายอาทิตย ์ธรรมชัย

537 นางสาวอรสินี เชาวเลิศ 557 นางสาวอาทิตยา นาชีวารักษ์

538 นางสาวอริญญกา สุขค ามีภธั 558 นางสาวอาริสา วัฒนา

539 ว่าที่ร้อยต ารวจเอกอริยะ ตัญจพัฒน์กุล 559 นางสาวอารียา อามีน

540 นางสาวอรุณกมล แดงไฟ 560 นางสาวอารีรัตน์ วิเสโส

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

561 นางสาวอ าไพ ใจยา 581 นางสาวนัยนา อัตรภมูิ

562 นางสาวอุทัยวรรณ สุขเกษม 582 นางสาวปวารณา พิมพานนท์

563 นางสาวอุบลวรรณ งามม่าว 583 นางปิยนันท์ เตชเสนสกุล

564 นางสาวอุรวี เพ็ชรมณี 584 นางสาวปิโยรส ล าดวน

565 นายเอกพันธ์ บุรกรณ์ 585 นายพงษ์ศักด์ิ สิทธิภาพ

566 นายเอกฤทธิ ์จติรหาญ 586 นางสาวพรพิมล ช้างสาร

567 นายเอกสิทธิ ์ธนาเดชกมล 587 นางสาวพรพิมล ประพันธ์พจน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์ 588 นางสาวพิมพ์สิริ พรนิภาอ าไพ

568 นางสาวกนกวรรณ คงก าปั่น 589 นางสาวภชัระพร แบ่งเพชร

569 นายกฤษณะ ไกรทอง 590 นายภทัระ พัฒนะภมูิ

570 นางสาวกิดาการ ลีสุรพงศ์ 591 นายภริูนท์ พรหมแก้ว

571 นางสาวจฑุารัตน์ จนัทร์ประคอง 592 นางสาวลภสัรดา ยาก๋อง

572 นางสาวชุตาพร สีสุข 593 นางสาววรันธร ลออวรากุล

573 นางสาวฐิดาพร เดชสุวรรณ 594 นางสาววิมลศรี ตันคณิตเลิศ

574 นางสาวณหทัย ทัศเศษ 595 นางสาววิไลภรณ์ สุจริต

575 นางสาวณัฐสุดา ค าคง 596 นางสาวศิริพร ข่องแรง

576 นางสาวดวงตา เกล้ียงเกลา 597 นางสาวสกุลรัตน์ จนัทร

577 นายธัญพิสิฏฐ์ บุญพัฒนาภรณ์ 598 เรืออากาศโทสิทธิพงศ์ แสนแมน

578 นายนครธรรม ประเสริฐศิลป์ 599 นายสุชา บิลอารี

579 นางสาวนรา นาคเชียร 600 นางสาวสุตนันท์ สุดครีพ

580 นางสาวนันท์มนัส สุวรรณศิลป์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

601 นางสาวสุภสัสรา ผเด็จพล

602 นางสาวอรทัย สุภารี

603 นางสาวอรพรรณ สุดแก้ว

604 นางสาวอัญชุลีภรณ์ อินจนัทร์

605 นางอารีย ์คูลล์

606 นางสาวไอซ์ อินทร์ประดิษฐ์

607 นายฮิลฟี เจะดาโอะ

608 นายกัมปนาท  ดวงจร

609 นางสาวกาญจนา คงเกษม

610 นางสาวนริศรา ตรีเวชวินิจ

611 ร้อยโทอัทธฤต พงษ์สุวรรณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)

612 นางสาวกิติยาพร เถื่อนโยธา

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 16 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 นิตศิาสตรดษุฎบีัณฑิต, ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง, บางนา, สงขลา, ตรัง, ขอนแก่น, เชยีงใหม,่ สุโขทัย, พังงา, อ านาจเจริญ) 

ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์, ศศ.ม.(เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน)
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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