
ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 19 นางสาวจนัฑิมา อินด า

1 นางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง 20 นางสาวจฑุาทิพย ์ผาลีพัฒน์

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา 21 นางสาวโชติกา โชตึก

2 นายเริงรณ ล้อมลาย 22 นางสาวนารี สาธุกาญ

ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 23 นางสาวภทัรวดี วีระสอน

3 นายปกรณ์ ก าลังเอก 24 นางสาวมยรีุ พวิวัลย์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประเมนิและการวิจัยการศึกษา) 25 นางสาวมุกดา ประสมทอง

4 นางสาวกัญยาภรณ์  กิ่งไทร 26 นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา

5 นางจนัทร์เพ็ญ ทองดี 27 นางสาววีณา นิลโต

6 นายเฉลิมพล โมรา 28 นางสาวโศรยา พึ่งญาติ

7 นางสาวชณัสม์ชนก แสงลุน 29 นางสาวอัจฉรีย ์สินธุสิงห์

8 นางสาวชนิดา รุดดิษฐ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรฯ)

9 นางสาวนิรมล หนุนวงษ์ 30 นายกฤษณะ หินมี

10 นางสาวนิลาวัลย ์ง้าวกาเขียว 31 นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ

11 นางสาวสุนิสา เจริญสุข 32 นางสาวกานต์ชนิตา คลังนาค

12 นางสาวอุไรวรรณ แสงวงศ์ 33 นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 34 นางสาวขวัญฤทัย รัตนชัย

13 นางสาวกนกรัชต์ มานะจติต์ 35 นางสาวจนัทิมา สรรเสริญ

14 นางสาวกมลชนก ผ่านส าแดง 36 นางสาวจารุวรรณ ไชยวารี

15 นางสาวกฤติกา สาคร 37 นางสาวจติราภา กาวิชัย

16 นางสาวกุสุมา โพนแดง 38 นางสาวจริพร ชลธี

17 นางสาวขนิษฐา เสนา 39 นางสาวฉัตรแก้ว สุขราช

18 นางสาวจริญพร อุ่นเมือง 40 นางสาวฉัตรธิดา ศัพทเสวี

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 1 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 

มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
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41 นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์ 61 นางสาวผ่องพรรณ ปิ่นแสง

42 นางสาวชนม์ชนก จนัโทริ 62 นางสาวพรเพ็ญ บุญมาก

43 นางสาวชลิตา คงศิริ 63 นางสาวพรสุภา สุดสวาสด์ิ

44 นางสาวช่อทิพย ์สายแก้ว 64 นางสาวพริมรินลดา กินเส่ง

45 นายซารีกี ดอเล๊าะ 65 นางสาวพัทธ์ธีรา เพชรหิรัญพงศ์

46 นางสาวณัฎฐา ศรีรอด 66 นางสาวพิชญ์สินี พิศวงปราการ

47 นางสาวณัฏฐา สมลาชัย 67 นางสาวพิทยาภรณ์ จติรสังวรณ์

48 นางสาวณัฐพร จตุรัส 68 นางสาวพิรุณรัตน์ กว้างขวาง

49 นางสาวณิชาภา ค ามณีจนัทร์ 69 นางสาวเพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม

50 นางสาวทัศนาวลัย อินทร์ยา 70 นางสาวภรณ์ทิพย ์อ่อนส้มกิจ

51 นายธนชิต ธรรมใจ 71 นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล

52 นางสาวธนิดา พลายชุม 72 นางสาวมยรีุ วิบูลยก์ุล

53 นายธวัชชัย กิ่งไทรกลาง 73 นางสาวมาลาตี ศรีพวงผกาพันธุ์

54 นางสาวธารารัตน์ แก้วทุย 74 นางสาวยพุาภรณ์ หงษ์สามารถ

55 นางสาวเนตรชนก นวลมณี 75 นางสาวยรัุมภา ทิมข า

56 นางสาวประภสัสร สอนจนัทร์ 76 นางสาวรจนาวัน อุดง

57 นางสาวปวีณวัสสา บ ารุงอุดมรัชต์ 77 นางสาวรสสุคนธ์ คนงาม

58 นางสาวปาจรีย ์ดีสิน 78 นางสาวรัตนาภรณ์ มามีใย

59 นางสาวแป้งหอม สุวะธรรม 79 นางสาวลภสัรดา มีเดช

60 นางสาวผกามาศ ค าแก้ว 80 นางสาวลักษณา สะและหมัด

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

แถวที่ 2 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 

มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
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81 นายวงศ์วุฒิ เต๊ียบทอง 101 นางสาวสุพรรณี พ่วงพี

82 นางสาววนิดา ส่องโสม 102 นางสาวสุพัตรา สุขถาวร

83 นางสาววริษฐา มากสุข 103 นางสาวสุภาวรรณ ศรีดี

84 นางสาววายนู เสนาวรรณ 104 นายสุวิชัย เวทยโ์ส

85 นางสาววิลัยลักษณ์ จนัทร์หอม 105 นางสาวหทัยภทัร อัมพรไพโรจน์

86 นางสาวศศิธร ใสสด 106 นางสาวหนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์

87 นางสาวศิริกานต์ ศิริป้อ 107 นางสาวอคัมยสิ์ริ หนูปก

88 นางสาวศิรินทิพย ์แยม้ปราศัย 108 นางสาวอนรรฆพร สุทธิสาร

89 นางสาวศิริรัตน์ ศิริรัก 109 นายอภรัิกษ์ ส าลีแก้ว

90 นายสมสินธ์ รักบุญ 110 นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์

91 นางสาวสมิหลา นพภาลัย 111 นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ

92 นางสาวสโรชา ภาระจา่ 112 นางสาวอรพรรณ นวลจนัทร์

93 นางสาวสาทินี คงนวล 113 นางสาวอรพรรณ ภกูันหา

94 นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์ 114 นางสาวอรุณรัตน์ เหมะนัค

95 นางสาวสุกัญญา วันเดวา 115 นางสาวอังคณา เครือวัง

96 นางสาวสุกัญญา สิมมา 116 นางสาวอัญชนา ภกัดีวงษ์

97 นางสาวสุจติตรา ข าแก้ว 117 นางสาวอุมารินทร์ โทนุสิทธิ์

98 นางสาวสุจติรา สารวัน 118 นายเอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์

99 นางสาวสุฑามาศ แก้วมรกต 119 นางสาวศริญญา เหล็กสูงเนิน

100 นางสาวสุนันทา ใจดี 120 นางสาวกรกนก ทนงค์

แถวที่ 3 (รายงานตวั KLB 201)

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 

มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) 140 นางสาวชญานิษฐ์ ชูรัตน์

121 นายปภงักร สิงห์สุข 141 นางสาวชนิดาภรณ์ พิลายนต์

122 นายภทรดร พรหมสุคนธ์ 142 นายชลนที พั้วสี

123 นายวัชระ อินทยาโส 143 นางสาวช่อทิพย ์จตัริ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 144 นายเชาวลิต นาขามป้อม

124 นางสาวกนกพร รัตนะอุดม 145 นายณฐกร วรรณวัตน์

125 นายกษิฏพิงษ์ ไวศะยาณุกูล 146 นางสาวณทธรา มณีวรรณ

126 นายกีรติคุณ มินทร 147 นางสาวณภทัสรณ์ นรกิจ

127 นายโกสินทร์ พูลสวัสด์ิ 148 นางสาวณัฐนันท์ เล็กมาก

128 นายขจรศักด์ิ หารบุรุษ 149 นางสาวณัฐพร นาคสุวรรณ

129 นางสาวเข็มนิษฐา พิมพ์ชื่น 150 นายณัฐพล สีจาด

130 นางจารุณี มณูธรรม 151 นางสาวณัฐพัชร์ ทะไร

131 นางสาวจารุวรรณ บกสวัสด์ิ 152 นายณัฐวุฒิ หว่านผล

132 นางสาวจดิาภา ศรีดาจนัทร์ 153 นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์

133 นางสาวจติรลดา ประดิษฐ์ศิริงาม 154 นางสาวดรุณี แพงพิมาย

134 นายจริวัฒน์ สิทธิพานิช 155 นายทนงศักด์ิ เผือกคล้าย

135 นางสาวจฑุามาศ นามจนัทร์ดา 156 นายทศพล ศิริคุปต์

136 นางสาวจฑุามาศ แสงนิล 157 นางทิพวัลย ์อ้ายปั๋น

137 นางสาวจฑุารัตน์ อยู่สุข 158 นายเทวินทร์ แดงพรม

138 นางสาวเจนจริา อ่วมจา่ 159 นายธนพล ใจดี

139 นายเจษฎาภรณ์ ศรีพี 160 นายธนภทัร พึ่งพงษ์

มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 4 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 
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161 นางสาวธนัชภคั ศรีภกัดี 181 นางสาวปริญญาภรณ์ เมืองพิล

162 นางสาวธิดารัตน์ เอี่ยมเซ่ียม 182 นางสาวปรียากร พยงุตน

163 นางสาวธิติญาพร ทองเมือง 183 นางสาวปวิชญา ผมงาม

164 นายนคร ปราบมนตรี 184 นางสาวปานหทัย ปลงใจ

165 นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม 185 นางสาวปารวี วินทะไชย์

166 นางสาวนฤมล ย าพะวา 186 นางสาวปิยสุดา พะหลวง

167 นางสาวนฤมล ศาลาคาม 187 นางปิยะฉัตร จงัหวัดสุข

168 นางสาวนัฐนิตย ์วงษ์สันต์ 188 นางสาวปิยาภรณ์ หอมจนัทร์

169 นางสาวนันท์นลิน งามแสง 189 นายพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม

170 นางสาวนาราทิพย ์ทองโสภา 190 นายพงศธร ทองโคตร

171 นางสาวนิชนันท์ ชุมพล 191 นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มแก้ว

172 นายนิพนธ์ ยวงไธสง 192 นางสาวพิชญากร แก้วพิลา

173 นางสาวนิภาพร คงรงค์ 193 นางสาวภาวิณี มะแก้ว

174 นางสาวนิภาพร จนัทรจติร 194 นายภวูนาท คงแก้ว

175 นางสาวนิ่มนภา อ่อนพุทธา 195 นางสาวมณฑาทิพย ์โกณฑา

176 นางสาวเนตรนภา สุวรรณ์ 196 นางสาวมณีรัตน์ ประเสริฐผล

177 นางเนื้อทิพย ์จนัทร์ปุย 197 นางสาวมาลินี ศรีวงค์

178 นางบังอร ปัสมะริสสา 198 นางสาวยวุดี นามนิล

179 นางสาวบุณยาพร พันธ์โพธิท์อง 199 นางสาวรวีวัลย ์เนื่องจ านงค์

180 นางสาวเบญจรงค์ เที่ยงศรีเกล้ียง 200 นายรัฐนันท์ กุณะ

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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 
มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

รายชือ่มหาบัณฑิต
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นางสาวรัตนา วันทาแก้ว 222 นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย

202 นางสาวรัตนาวรรณ ภทูวี 223 นางสุธิกุล แก้วโภคา

203 นางสาวรุ่งศิริ นุ่มศิริ 224 จา่สิบตรีสุธีระ เดชค าภู

204 นางสาวลลิตา แขกรัมย์ 225 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา บุญตา

205 นางสาววณิชวรรณ รัตนจารุพิทักษ์ 226 นางสาวสุปราณี ค าสงค์

206 นายวรวิทย ์ประทีป ณ ถลาง 227 นางสาวสุภสัสร รัตนะโสภา

207 นางสาววราพร เนืองนันท์ 228 นายสุภาพ อามาตมูลตรี

208 นางวันวิภา รัตนภริมย์ 229 นางสาวสุภาวดี จนัพึก

209 นางสาววาสนา สุดหนองบัว 230 นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์

210 นางสาววิกานดา พิณแพทย์ 231 นายเสริมวิทย ์ค าวิจติร

211 นางสาววิมลรัตน์ ตุ้งซ่ี 232 นายอนุวัฒน์ ต้ิงโหยบ

212 นางสาววิไลวรรณ พ่อค้าช้าง 233 นางสาวอภชิญา กานดา

213 นายศรราม รูปสอาด 234 นางสาวอรวี แสงทอง

214 นางสาวศรุตตา แววสุวรรณ 235 นายอัจฉริยะ เจริญไวยิ่ง

215 นายศักดาพร ทิพวัจนา 236 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี

216 นางสาวศิริเนตร วงศ์ประเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)

217 นางสาวสาฟีหน๊ะ เด็นเพชรหน้ง 237 นางสาวปวิชญา ชมประเสริฐ

218 ว่าที่ร้อยตรีสายณัห์ แจด๊ทอง 238 นางสาวภทัราวดี ธนศิลาไทย

219 นายสิริพัฒน์ ทีฆะสุข 239 นางสาวศุจมิน สถิตย์

220 นางสิริลักษณ์ พวงระยา้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

221 นางสาวสิริวรรณ กองธรรม 240 นางสาวกชกร ศิริหล้า

ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 
มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

241 นางสาวกชพร จนัคามิ 261 นางสาวเพชรรัตน์ ทองบัว

242 นางสาวจารุกัญญ์ สาระมิตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)

243 นางสาวชนาภรณ์ ใจซ่ือ 262 นางสาวกนกกาญจน์ สุขโข

244 นางสาวชิดชนก มีแก้ว 263 นางสาวกนกวรรณ ดีเพ็ชร

245 นายธีภพ เสือค ารณ 264 นางสาวกฤษณา ทองเกิด

246 นางสาวนฤมล เอี่ยมเขียว 265 นางสาวกัญญ์วรา หลักเพชร

247 นางสาวนิศารัตน์ พันธ์โสรี 266 นางสาวกุลวงศ์ พุทธสังฆ์

248 นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง 267 นางสาวกุหลาบ ภมูิรินทร์

249 นายภาคภมูิ นันทา 268 นางสาวขนิษฐา ทาสีภู

250 นางสาวภาณุมาส เกิดมาลัย 269 นางสาวคณิตา แข็งขัน

251 นางสาวภารดี ปัญญาใส 270 นายคณิศร พานิช

252 นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง 271 นายคุณกิตต์ สุดแป้น

253 นางสาววรนันทน์ ธงชัย 272 นางสาวจารุวรรณ ทวีแก้ว

254 นางสาวศิรินารถ พรหมลา 273 นางสาวจติติมา แก้วสว่าง

255 นางสาวสาธิตา เถาทอง 274 นางสาวจติรดา สมีเพ็ชร

256 นางสาวสุกัญญา พุ่มเจริญ 275 นางสาวจติราพัชร เลิศฤทธิ์

257 นายสุรสิทธิ ์งามจติร 276 นางสาวเจนจริา สระแก้ว

258 นางสาวสุรัสวดี อักษรศรี 277 นางสาวชัญญานุช ดาด้วง

259 นางสาวหนูฤทธิ ์ราชบุตร 278 นางสาวชุติมา แสนบุญยงั

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพ่ือการพัฒนา) 279 นางสาวฐิรชญา ท้าวสาลี

260 นายปรเมศร์ บ ารุงหนูไหม 280 นางสาวณฐอร ครองพงษ์

ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 

มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์

 7 - 9



ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นายณภทัร นีระมนต์ 301 นางสาวปัณฑิตา คลศิลป์

282 นายณัฐวุฒิ สุดดี 302 นางปิยดา บุญหล้า

283 นางสาวณิชา เมทา 303 นางสาวพรนภา วงศ์สวัสด์ิ

284 นางสาวณิฌา แก้วสองเมือง 304 นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์

285 นางสาวดวงสมร ดอนจนัไพร 305 นางสาวพัชรีย ์ตักสินลา

286 นางสาวดารณี โตใหญ่ 306 นางสาวเพ็ญนิภา ประจงรัมย์

287 นางสาวตรีชฎา ฉางตา 307 นางสาวแพรว ป้องขันธ์

288 นายถิรวุฒิ ตาจนัทร์อินทร์ 308 นางสาวภทัรวดี ยศสิริพิมล

289 นายธนกฤต วิชาสวัสด์ิ 309 นางสาวภทัริยา อ าพันธ์

290 นายธวัชชัย แสร์ผักแว่น 310 นายภานุวัฒน์ บุราณ

291 นางสาวธัญญาลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ 311 นางสาวเมทินี  เงางาม

292 นางสาวธิสารัตน์ สว่างสาย 312 นายเมธิศ  สุบิน

293 นายธีรชัย ปทุมพร 313 นางสาวรัตนา ศรีจนัทร์

294 นายนนทนันท์ สันประเดิม 314 นางรัตนาวดี  แสวงผล

295 นายนพกร สิรินพมณี 315 นางสาวลัพธวรรณ ต้นสกุล

296 นางสาวนภาพร แปลงไลย์ 316 นางสาวลาวัณย ์รัตนจนัทร์

297 นางสาวนันทนา ต๊ิบอุ๊ด 317 นายวรภาส บุญญาภนิิเวศ

298 นางสาวนิภาพรรณ แก้วอนันต์ 318 นางสาววรรณนิภา สารสุวรรณ

299 นางสาวปภสัรา ตาสุข 319 นางสาววลาลักษณ์ แก้วเพชร

300 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประกายดาว ภทูาวัน 320 นางสาววศวรรณ หันจนัทร์

แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 

มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

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

321 นางศิรินันท์ บุญเรืองศรี 341 นายอนุรักษ์ กรัตพงค์

322 นายศุภมิตร อารีมิตร 342 นางสาวอรพรรณ นามโบราณ

323 นางสัญชิตา บุญเลิศลพ 343 นายอรรถพล บุญเรืองศรี

324 นายสันต์ชัย มานิมนต์ 344 นายอรุณ  ชูสุขอมร

325 นายสันติชัย ศรีค า 345 นางสาวอรุณรัตน์ มีวงษ์

326 นายสิงคร มาลัย 346 นางสาวอัญชสา วัชระเสวี

327 นางสาวสิตานันท์  ท้าวค าลือ 347 นายอุรุพงษ์ โคดี

328 นางสาวสุชานันท์ จงนอก

329 นางสาวสุชาวดี พรมณี

330 นายสุทัศน์ พนุมรัมย์

331 นางสาวสุนิษา ปักเขตานัง

332 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์

333 นางสาวสุรัชดา บุระวงค์

334 นางสาวสุวนันท์ สุวรรณวงษ์

335 นางสาวสุวรรณี โชติสกุลบุญฑวิไล

336 นายเสฎฐวุฒิ ไกรศรี

337 นางสาวหทัยชนก ทองแจม่

338 นางสาวอโณทัย สวายประโคน

339 นางสาวอทิตตยา ผาริการ

340 นายอนุทิน วิริยงั

มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
ฝึกซ้อมใหญ ่วันพฤหัสบดทีี่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ การบริหารการศึกษา, ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ สังคมวิทยา 
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