
ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (รัฐศาสตร์) 19 นางสาวกนกรัตน์ บินโส๊ะ

1 นางสาวเพ็ญแข อินทรสุวรรณ 20 นางสาวกนกลดา ช่วยยิ้ม

ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์ 21 นางสาวกนกวรรณ คําภาพันธ์

2 นายศิริวรรธน์ พัชรนิวัฒนากุล 22 นางสาวกนกวรรณ เดชสถิตย์

ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (การเมอืง) 23 นางสาวกนกวรรณ อินป๎นส่วน

3 นายญิฮาด มะลูลีม 24 นางสาวกมลชนก แสนเมือง

4 นางสาวนุชนาท จริวิภาส 25 นางสาวกมลพร ชิรานันท์

5 นายประสงค์สิทธิ ์ราชชมภู 26 นางกมลวรรณ อยู่วัฒนะ

6 นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท 27 นายกรกรรณ เจริญรัตน์

7 พันตํารวจเอกพฤฒ จํารูญศาสน์ 28 นายกรธวัช ปทุมยา

8 นางสาวลลิตภทัร สีเคน 29 นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง

9 นายสนิท เลิศทวีวิทย์ 30 นางสาวกฤติยา แสงหิ่งห้อย

10 นางสาวสุพิชฌาย ์ตันติธนากร 31 นางสาวกฤษชนภรณ์ เทียนทอง

11 นางอนันทภรณ์ ไวทยบ์ํารุง 32 นายกฤษฎา กองนันตา

12 นายไชยา พรหมา 33 นายกฤษฎา ผาวันดี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 34 นายกฤษณะ คล้ายบุญมี

13 นางสาวกชกร ทองซ้วน 35 นายกษิดิศ ศิริชัยเจริญ

14 ว่าที่ร้อยตํารวจโทหญิงกชกรนฤภร จนัทร์คง 36 ว่าที่ร้อยโทก้องภพ สุวรรณบูรณ์

15 นางสาวกชพร ธรฤทธิ์ 37 นางสาวกอบกาญจน์ อิ๋วสกุล

16 นายกติกา สุขนิวัฒน์ชัย 38 นางสาวกัญญาณี คําโล้น

17 นางสาวกนกพร อินเกื้อ 39 นางสาวกันญาวีร์ สุขเกษม

18 นางสาวกนกพร อุปคํา 40 นายกันตพงศ์ นามเรืองศรี

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 1 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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41 นายกันตเมศฐ์ มีสุขกุลพัฒน์ 61 นายเขตขันฑ์ ม่วงสุข

42 นางสาวกาญจนา โกละกะ 62 นายเขตรัฐ นิลแนบแก้ว

43 นางสาวกาญจนา จําเริญกิจ 63 พันตรีคณาธิป เลขกูล

44 นางสาวกานดา หวังสมนึก 64 นายคมกริช ถิ่นพระบาท

45 จา่สิบโทกานต์ เทพเกื้อ 65 นายคมสันต์ คงอ่อน

46 นายการุณ นวลสกุล 66 นางสาวจริยา ยะมัง

47 นายกําพล บัวสาย 67 นางจอมกนก จริบุญญายานนท์

48 นายกิตติเทพ เดชแก้ว 68 นายจกัรกริศน์ หลวงกิจจา

49 นายกิตติธัช ฟูจติร์ 69 นายจกัรกฤษณ์ แก้วเกล้ียง

50 นางสาวกิตต์ิรวี กีรติพงษ์เวคิน 70 นายจกัราวุธ แววสง่า

51 นายกิตติศักด์ิ แซ่ต๋อง 71 นายจกัรินทร์ ต้ังพิพัฒน์ทรัพย์

52 นายกีฬาบอล กอนแสง 72 นางสาวจนัทร์เพ็ญ จติต์กล้า

53 นางสาวกุลริศา พชรเหมสกุล 73 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ตาสมบุตร

54 นางสาวกุลฤดี มนขลัง 74 นางสาวจารุวรรณ บุญพรานชู

55 นางสาวกุลสินี จํารัสผล 75 นายจติต์วิพัฒณ์ นุรัตน์

56 นางสาวกุสุมา มุง่เรืองกลาง 76 นางสาวจติติมา ทองแยม้

57 นายเกษม นันชัย 77 นายจติถาวร ทองมาก

58 นายเกียรติศักด์ิ คําแหง 78 นางสาวจนิตนา สําอางค์ศรี

59 นายเกียรติศักด์ิ เถกประสิทธิ์ 79 นางสาวจริชยา อัลภาชน์

60 นางสาวใกล้รุ่ง ชูศรี 80 นางจรินันท์ สีมี

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 2 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

 2 - 15



ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

81 นางสาวจริภทัร์ สิทธิศักด์ิ 101 ว่าที่ร้อยโทชนกันต์ ธัญญสิริ

82 นายจริเมศร์ จริะประสิทธิสกุล 102 นายชนะชล ชูดวง

83 นางสาวจริวรรณ คําอ่อน 103 นางสาวชนัญชิดา กุลพานิช

84 นางสาวจริาพร สมัคการ 104 นางสาวชนานุช ชูเชิด

85 นางสาวจริาภรณ์ มหาอุด 105 นางสาวชนาพร สิงขรณ์

86 นางสาวจริาภา ศิลปะ 106 นางสาวชนิกานต์ แก้วเหล็ก

87 นายจรีาวัฒน์ ตันติสุนทรรักษ์ 107 นางสาวชนิดาภา จนัทร์แก้ว

88 นางจฑุาทิพย ์รักษาชาติ 108 นางสาวชนิธร พรหมรักษา

89 นางสาวจฑุามาศ ถิรินทรพงศ์ 109 นางสาวชนิษฐา คานทองดี

90 นางสาวจฑุารัตน์ คงนาลึก 110 นางสาวชมพูนุช รสจนัทร์

91 นางสาวจฑุารัตน์ หลีเจี้ย 111 นางชไมพร สายเครือคํา

92 นางสาวจรีุยรั์ตน์ คงน้อย 112 ว่าที่ร้อยตรีชยกร สุริยาสัย

93 นางสาวจฬุาวรรณ สระทองหน 113 จา่อากาศเอกชยพล อิ่นคํา

94 นายเจตนา ปรักมาตร์ 114 นายชวาล กั้วะห้วยขวาง

95 นายเจนต์วิทย ์นาคแท้ 115 นางสาวชวิศา เภาจี๋

96 นายเจษฎา คงสมนาม 116 นายชัยยทุธ หลักเมือง

97 นางสาวฉัตรชนก แรงเพ็ชร 117 นายชัยศิริ ชุมแสง

98 นายฉัตรชัย ศรีแยม้ 118 สิบโทชาญรบ ตุ้มสูงเนิน

99 นายชญานนท์ สุนทรการันต์ 119 นายชานน มาศนิยม

100 นายชณัฐธัญนพ พานทองตวงสิน 120 นางสาวชาลิสา เสนพงศ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 3 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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121 ว่าที่ร้อยโทหญิงชาลิสา เอี่ยมระหง 141 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา บุษบา

122 นางสาวชินาภา หอมสุคนธ์ 142 ร้อยตํารวจโทหญิงณัฐธการ ปิยโชติ

123 นายชุติพันธุ ์กอบฝ้๎น 143 นางสาวณัฐนัญช์ ยอดดวงจนัทร์

124 นางสาวชุติมณฑน์ ทิคะทร 144 พันจา่อากาศเอกณัฐนันท์ นิ่มนวล

125 นายเชษฐา ด่อล่าจิ 145 นางสาวณัฐนิดา จบศรี

126 นางสาวญตะวี สันติภวิัฒน์ 146 นายณัฐพงศ์ ลาภมี

127 นางสาวญาชดา สุยชูจติ 147 นายณัฐพงษ์ ปาละวงษ์

128 นางสาวฐวีร์สุดา ชานุ 148 นายณัฐพงษ์ ฤกษ์วรรณ

129 นายฐากูร สมใจ 149 นายณัฐพงษ์ วิบุญนัติพงษ์

130 นายฐานันดร์ พรหมบุญแก้ว 150 นางสาวณัฐพร ก๊อใจ

131 นายฐิติภทัร เที่ยงถิ่น 151 นางสาวณัฐรุจา ณ นคร

132 นายฐิติวัฒน์ ประเสริฐสังข์ 152 นางณัฐวดี บุญมี

133 จา่สิบตํารวจหญิงฐิวรรณภรณ์ จนัทร์ต๊ะคํา 153 นางสาวณัฐวรรณ เชื้อเทียม

134 นายณพวัฒน์ ภมรนาค 154 นายณัฐวรรธน์ สีเหลือง

135 นายณภสัรัญชน์ อายยุนื 155 นายณัฐวัจน์ ทิพยญ์าณ

136 ร้อยตํารวจเอกณรัฐสิจฒ์ เทวฤทธิ์ 156 นางสาวณัฐวีร์ แก้วประดับ

137 นางณริศรา เรียบร้อยกิจ 157 นายณัฐวุฒิ ภาโอภาส

138 นางสาวณัชชา อินต๊ะรัตน์ 158 นายณัฐศักด์ิ ชํานาญภกัดี

139 นางสาวณัฏฐ์ระวี รัตนสุวรรณ 159 นายณัฐสิทธิ ์ดีประเสริฐ

140 ว่าที่ร้อยตรีณัฐณกรณ์ กันจนิะชัยภกัด์ิ 160 นายณิกรณ์ ทองคํา

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 4 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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161 นางสาวณิฐ์ภาวรรณย ์แตงเอี่ยม 181 นายทศพล กุลกรินีธรรม

162 นายดนัยวัฒน์ ศรีเมือง 182 นายทศพล สุขวิทย์

163 นางสาวดนิตา วิศาลโชติกุล 183 นางสาวทัดดาว บุญวาสนา

164 ดาบตํารวจดนุพล นวลละออง 184 นายทัพพ์ นวลศรี

165 ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงแก้ว อยู่ประเสริฐ 185 นางสาวทิชานันท์ อุ่นนินคํา

166 นางสาวดวงพร อุปรไมยมาศ 186 นางสาวทิพยอ์ักษร ภูผ่กา

167 ว่าที่ร้อยตํารวจโทหญิงดวงหทัย อ่อนอินทร์ 187 นางสาวทิพา ผาพิมพ์

168 นางสาวดารา แก้วมาลา 188 นายเทียนชัย หมวดทอง

169 นางดารานาถ ปราบไพรี 189 นายธนกร สนธิรัตน์

170 นางสาวดารารัตน์ ส่องเจริญกุล 190 ว่าที่ร้อยโทธนโชติ อินธนูจติร

171 นางดุษฎ ีอนุรักษ์ 191 นางสาวธนพร แซ่ตัน

172 นายเดชาวัฒน์ เหรียญทอง 192 นางสาวธนพร สินภกัดี

173 นางสาวตติญดา บุตรน้อย 193 นายธนพล ชัยปรมัตถ์

174 นายตระการ โคตรมณี 194 นายธนพล โพธากาญ

175 นายไตรรัตน์ รามมาก 195 นายธนภกั ฉิมพันธ์

176 นายถิรวุฒิ รวมทอง 196 นายธนภมูิ ใยมาก

177 นายทรงพล ชมด่านกลาง 197 นางสาวธนวรรณ พงษ์เสือ

178 นายทรงสิทธิ ์พจน์ชนะชัย 198 นายธนวรรธน์ แสนสุข

179 นางสาวทรงสุดา วิทรมะ 199 นายธนสรณ์ อัครสุขบุตร

180 นายทวี จนิะศรี 200 นางสาวธนสิตา ลอยฟู

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 5 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

201 นางสาวธนัชพร แตงกลับ 221 นางสาวนริษรา เพชรพฤทธิ์

202 นายธนัญชัย เทพนอก 222 นางสาวนริสรา บัวหลวง

203 นายธนัท นิสภกุล 223 นางสาวนฤมล ใจมัน่

204 นายธนากร ชมภบูุตร 224 นางสาวนฤมล ศรีโดน

205 นายธนากร ธีรนนท์ 225 นางสาวนลินทิพย ์บูรณทอง

206 นายธราพงษ์ วัดฟุ้งเฟื่อง 226 นายนวพล ลําพล

207 นางสาวธารารัตน์ ชูทอง 227 นางสาวนวมน อ่อนเจริญ

208 นางธาริตา ก๋งเทียม 228 นางสาวนะลิตา หนูชู

209 นายธีรภทัร์ ศิริผล 229 นางสาวนัทวลัญช์ จนัทอง

210 นายธีระชัย ขุนจนัทร์ 230 นางสาวนันธินี พรมโยธา

211 นางสาวธีริศรา คําดา 231 นางสาวนัสวัน หันหาบุญ

212 นายธีรุตม์ เรืองแสง 232 นางสาวนารีรัตน์ บัวตูม

213 นายนคเรศ ชิดเชื้อ 233 นางสาวนารีรัตน์ สังข์คํา

214 นางสาวนพรัตน์ อินทร์กลํ่า 234 นางสาวนารีรัตน์ แสงแก้ว

215 นางสาวนรัฐภรณ์ เชี่ยววิทย์ 235 นางสาวน้ําทิพย ์เครือยา

216 นายนราทิพย ์ดารดาษ 236 นางสาวน้ําเพชร ทองภมูิ

217 ร้อยตํารวจโทนราธิป เทพอาจ 237 นางสาวนิชนันท์ สวนสรา

218 ว่าที่ร้อยตรีนราวุฒิ จนีด้วง 238 นางสาวนิตยา สีหาชาติ

219 นายนรินทร์ มารอด 239 นางสาวนิติยา ป๎กนอก

220 นางสาวนริศรา ใจคง 240 นางสาวนิภาพร กลมเกล้ียง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 6 (รายงานตวั KLB 201)

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

241 นางสาวนิรมล วิเศษจมุพล 261 นายปฐมวงศ์ พ้นภยั

242 นายนิรันดร์ จบฤทธิ์ 262 นายปณิธาน สดศรี

243 นางสาวนิโลบล เรืองเต็ม 263 นางสาวปนัดดา จนัธุรต

244 นายนิเวศ มุย่ทุม 264 นางสาวปพิชญา พบพาน

245 นางนุชรี เขมะสมบูรณ์ 265 นางสาวปมิทศรา ธรรมปรีฌาณ

246 นางสาวนุตศุภางค์ เรืองสิริสถาน 266 นายประกิต อึ้งเจริญ

247 นางสาวนุสรี หมืน่ไพ 267 ดาบตํารวจประจวบ กุลประสิทธิ์

248 นางสาวนูรีฮัน หะสาเมาะ 268 นางสาวประพิณเพ็ญ มัณทนา

249 นางสาวเนตรชลิกา จนัทร์หนองหว้า 269 นางสาวประภสัรา ปราชญา

250 นายบรรณดิษฐ วรรณทอง 270 นายประมาณ ล้ีไพร

251 ร้อยตรีบัณฑิต อินทะรณ 271 นายประยง ใจปิง

252 นางบุญราศี หินเธาว์ 272 นายประเสริฐศักด์ิ แสนหูม

253 นางสาวบุญวิสา รักสัญชาติ 273 นายปรัชญา ปราณี

254 สิบเอกบุณยกร ทับทิมทองคํา 274 นายปริญญา ยวนทะเล

255 นางสาวบุปผา หมืน่ศรีพรม 275 นางปริญญาภรณ์ เนียมจนี

256 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษราคัม แก้วจนัทร์ 276 นางสาวปริษา จติรครบุรี

257 นางสาวบุหลัน บุญรักษ์ 277 นางสาวปรียาภรณ์ ภกัดี

258 นางสาวเบญจมาภรณ์ รุทรพันธ์ 278 นางสาวปรียาภรณ์ ศิริรักษ์

259 นางสาวเบญจมาส หล่อพันธ์มณี 279 นางสาวปรียาภรณ์ อ่อนจนัแก้ว

260 นายปฏพิัทธิ ์แผ่นศิลา 280 ว่าที่ร้อยโทหญิงปวิตรามญชุ์ ชัยวุฒิ

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 7 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

281 นายปวีณ หลวงใหญ่ 301 นายพงษ์ชัย ชุมปวน

282 นางสาวปองขวัญ ณ สุวรรณ 302 นางสาวพงษ์นัดดา รัตนวิไลศักด์ิ

283 นายป๎ญจพงศ์ บุญจนัทร์ 303 นายพงษ์ประพันธ์ โภชากรณ์

284 นางสาวป๎ญชลีย ์รัตนศักด์ิโกสิน 304 นายพงษ์พิชญ์ พรพนัสศรี

285 นายป๎ญญา ข่อมขันธ์ 305 นายพชร สินธุสอาด

286 นางสาวป๎ญนรี หีตนาแค 306 นางสาวพนารัตน์ บุญล้อม

287 นางสาวป๎ณณพัทธ์ มากมีทรัพย์ 307 นายพบโชค เสฏฐป๎ญโญ

288 นางสาวปาริชาติ ชมภชูัยเกิด 308 นางสาวพยอม ถาโคตร

289 นางสาวปิยพัชร์ เสริมเกียรติวัช 309 นางสาวพรชนก กาศพรมราช

290 ว่าที่ร้อยตํารวจเอกปิยพัฒน์ เลิศฤทธิศิ์ริกุล 310 นางสาวพรทิพย ์ธนพรพรรนุกุล

291 นางสาวปิยมาส กลํ่าพินิจ 311 นางสาวพรทิพย ์เปราะจนัทึก

292 นายปิยะรัตน์ ทองใหม่ 312 นายพรธวัช วิเชียร

293 นางสาวปิยะรัตน์ ศรีรวัฒน์ 313 นายพรพจน์ สมพงษ์

294 จา่สิบตรีปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว 314 นางสาวพรพรรณ จติธงไชย

295 นางสาวปุญญพัฒน์ แยม้ใย 315 นางสาวพรพิมล ไชยกลาง

296 นางสาวปุณฎา เทียนเส็ง 316 นายพรภวิษย ์เอ่งฉ้วน

297 นายพงศธร คัมภรีบัญญัติ 317 นางสาวพร้อมพสุชา หรรษา

298 ร้อยโทพงศ์ธสรณ์ โสพัฒน์ 318 นางสาวพรอิศรา ทองเจริญ

299 นายพงศ์พล สาหร่าย 319 นางสาวพฤกษา ทาปลูก

300 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์เพชร เวทยาวงศ์ 320 สิบตํารวจโทพลภทัร ปรีชา

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 8 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 
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321 นายพลวัฒน์ อินต๊ะลอ 341 นางสาวพิมพิศุทธ์ ตันอุไร

322 นางสาวพวงพันธ์ เขื่อนเพชร 342 นายพิรัชญ์ เทพทอง

323 ว่าที่ร้อยตรีพสิษฐ์ โสพันธ์ธนวัต 343 นายพีรฉัตร โสมกุล

324 นายพัชรพงศ์ แก้วพัฒ 344 นายพุทธิพงศ์ วรินทร์

325 นายพัชรวัฒน์ ปิดดํา 345 นางสาวเพ็ญพักตร์ พงษ์อยู่

326 นางพัชรินทร์ ชุมปวน 346 นายเพิ่มศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ

327 นางพัชรีภรณ์ ไชยยา 347 นายไพรัตน์ ยิ่งยง

328 นายพัฒนา เหมือนมาตย์ 348 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ศักด์ิกัณหา

329 นายพันเอก ณ สงขลา 349 นายฟาญัร ศรีวรรณยศ

330 ว่าที่ร้อยโทพารณ สุวรรณบูรณ์ 350 นายภพัฒน เจริญวรรณกูล

331 นายพาสน์ บุญญานุพงศ์ 351 นางสาวภณัฑิลา คัมภรีปรีชา

332 นายพาสุ มีมาก 352 นายภทัรบุรินทร์ สุขกรี

333 นางสาวพิกุล กล้าหาญ 353 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภทัรวดี นิลเพ็ชร์

334 นางสาวพิกุล แสงจนัทร์ 354 นางสาวภทัริยา เมฆสุวรรณ

335 นายพิชญะกฤษฎิ ์บ่อกลาง 355 นางสาวภสัสร โรจนดุล

336 นายพิชํุตม์ ทองปทุม 356 นางสาวภสัสร อินทรามาลัย

337 นายพิเชฐ มโนรัตน์สกุล 357 นายภานุดล พวงเพ็ชร

338 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ 358 นายภานุวัฒน์ สองเมือง

339 นางสาวพิมพ์ภทัรา ขันทอง 359 นางสาวภารดี สุยะต๊ะ

340 นางสาวพิมพารัตน์ เป็งมณี 360 สิบตํารวจเอกหญิงภาวินี บู่ทอง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 9 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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361 นายภาสกร รัตนสุวรรณ 381 นายยศพล ศรีเมฆ

362 นายภธูิป ศรีสอาด 382 นายยทุธนา ป๎นติ

363 นายภมูิทัศน์ ลักษณะปิยะ 383 นายยทุธพงษ์ ดาวศรี

364 นางสาวมณีรัตน์ แสงทอง 384 ว่าที่ร้อยตรียทุธพิชัย ศรีพุฒภทัรโยธิน

365 นายมนกันต์ ธนพงศ์ชานนทน์ 385 นางสาวยพุารัตน์ แสงศรี

366 นางสาวมนต์ธิดา ภปูา 386 นางสาวรชต์พร เพ็งประเสริฐ

367 นายมนตรี บุญเลิศ 387 นายรติพรรธน์ มัน่คงภทัระกรณ์

368 นางสาวมนสิชา ฉัตรชัยสุวรรณ์ 388 นายรพีภทัร เพ็ชรรัตน์

369 นายมนัสนนท์ มากเหลือ 389 นางรมยน์ลิน แสนวงษา

370 ว่าที่ร้อยตํารวจโทหญิงมนัสภรณ์ หน่องพงษ์ 390 นางสาวรวิสุดา เศษสันต์

371 นางสาวมยเุรศ พงศ์ทองเมือง 391 นางสาวรสสุคนธ์ สร้อยคํา

372 นางสาวมลฤดี หอมเสียง 392 นางสาวรัชฎาภรณ์ คงบุญ

373 นางสาวมัรยมั สาแม 393 นางสาวรุ้งเพชร วงษ์จุ้ย

374 นางสาวมานิตา แก้มทอง 394 นางสาวฤดี งามขํา

375 นางสาวมาลินี อําพรเวช 395 สิบเอกฤทธิไกร กันยามา

376 นายมาหามะ  มะเกะ 396 นางสาวลภคั พลอยงาม

377 นางสาวมินรดา ศรทรง 397 นางสาวลักษณา จรจรัส

378 นางสาวเมทินี มูลรัตน์ 398 นางสาววชิราพรรณ ทองปล้องโต

379 ว่าที่ร้อยโทเมธีนัฏฐ์ ประทีปสุข 399 นางสาววชิราภรณ์ จนัต๊ะนุ

380 นางสาวยลดา ทวีชาติ 400 นางวนัสนันท์ ต้อนรับ

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 10 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

 10 - 15



ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

401 นางสาววนิดา ไวดอน 421 นางสาววันวิสาข์ ทองคง

402 นางสาววรนุช บัวเยน็ 422 นางสาววารุณีย ์นาต๊ะ

403 นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ 423 นางสาววิกานดา ไชยโยธา

404 นางวรรณา ฤทธิพ์รัด 424 นายวิชญ์รพี มากเพ็ง

405 นางสาววรรมณ รัตนปฐม 425 นายวิทวัส ปาละจมู

406 นางสาววรัชยา ประสิทธิว์รนันท์ 426 นายวิทิตพงศ์ ตัวขยนั

407 นางสาววรัญญา ผ่านสุวรรณ 427 นายวิพงศ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

408 นางสาววรัญํู สมพงษ์พันธ์ 428 นางสาววิภาพร ศิลปชัย

409 นายวรากร สิทธิเดชะ 429 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี บุตรพรม

410 นางสาววราภรณ์ เพ็ชรดํา 430 นางสาววิภาวรรณ แจม่จํารัส

411 นางสาววรารัตน์ เณรจิ๋ว 431 นายวิรัตน์ ชุ่มมงคล

412 นางสาววรารัตน์ หงสกุล 432 ร้อยตํารวจเอกวิโรจน์ ทองนุ่น

413 ว่าที่ร้อยโทหญิงวรินดา ทองสุข 433 นายวิโรจน์ วงศ์สุรินทร์

414 นางสาววริศรา เขียวคุ้ม 434 นางสาววิไลศรี รัตนวัน

415 นางสาววริศรา ใจซ่ือ 435 นายวิวัฒน์ ดาริเวศน์

416 นายวศิน เอี้ยวเหล็ก 436 นายวิศวะ สังข์ชุม

417 นายวสันต์ มอญวัฒ 437 นายวิษณุ ปาระจมู

418 นายวัชร รุ่งโรจน์วณิชย์ 438 นายวิษณุ วัชรินทร์รัตน์

419 นายวัชระ ทองสุข 439 นายวิสูตร หวังกลุ่มกลาง

420 นางสาววันดี กุลหมาด 440 ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หมืน่ภกัดี

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 11 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

441 นายวีระชาติ มุณีบังเกิด 461 นายศุภณัฐ ขุนทอง

442 นายวุฒิชัย คําแดงใส 462 นางสาวศุภรัตน์ จลุวิชิต

443 ว่าที่ร้อยตรีหญิงแววสุรีย ์สาธร 463 นางสาวศุภรา รุ่งเรืองศุภรัตน์

444 นางสาวศราพร ตอเงิน 464 นางสาวศุภริษา คุณธรรมเอก

445 ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ ชุมพงษ์ 465 ว่าที่ร้อยโทศุภฤกษ์ เขียวนนท์

446 นายศักด์ิชัย จนัทนา 466 นายศุภวิชญ์ เสง่ียมงาม

447 นายศักรินทร์ ทองอ่อน 467 นางสาวศุภสิรา เสกตระกูล

448 นางสาวศันสนีย ์ภทัรบุญธนโชค 468 นายสงกรานต์ ปะศิริ

449 นายศิตกาณ สุริยะยานนท์ 469 นายสธนธร ดวงสอดศรี

450 นางสาวศิรัส มะสัน 470 นายสมเกียรติ สิบพลกรัง

451 นางสาวศิริขวัญ วัชระ 471 สิบเอกสมชาย บุญนํา

452 นางสาวศิริณี คุณาบุตร 472 นายสมบูรณ์ รักษากิจ

453 นางสาวศิรินญา สมอุดร 473 นางสาวสมฤดี โนจกัร

454 นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ์ 474 นายสมศักด์ิ ชูแสง

455 นางสาวศิริมา เยาว์เหมือน 475 นายสมศักด์ิ แสงทอง

456 นางสาวศิวดาต์ิ ทับทิม 476 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมสุรางค์ จี้แสง

457 นางสาวศุทธิภทัรา ศรีเตโชภาส 477 นายสยมพล พลอยดํา

458 นายศุภชัย เขียวจนัทร์ 478 นายสรกิต ประเสริฐวงษ์

459 นายศุภชัย เดชเดชะ 479 นายสรายทุธ ไชยบัญดิษฐ์

460 นายศุภชัย พลวงษ์ศรี 480 นายสรายทุธ อินตา

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 12 (รายงานตวั KLB 201)

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

481 นางสาวสรินยา เกตุรูป 501 นางสาวสิริภญิญ์ ธนะอัครพงษ์

482 ร้อยตํารวจเอกหญิงสรินยา ทองเพ็ชร์ 502 นางสาวสุกัญญา คนดี

483 นางสาวสโรชา ศรีมหาสมุทร 503 นางสาวสุกัญญา นุ้ยผุด

484 นางสาวสลิลทิพย ์เม็ดดี 504 นางสาวสุกัญญา สานุโคตร

485 นางสาวสวรส  แป้นดวงเนตร 505 นางสาวสุจติรา ฉันทวิลาศ

486 นายสหรัฐ วิเศษสิงห์ 506 พันตํารวจโทสุจนิต์ รัตนพันธุ์

487 นายสัณฐิต์ชัย ไชยภกัดีเอกกุล 507 นางสาวสุจรัีตน์ ภสูพาน

488 นางสาวสาคร คงปราณ 508 นางสาวสุชาดา เดิมสังข์

489 นางสาวสาคร ลาภอุไรเลิศ 509 นางสุฑามาศ อังสุพันธุโ์กศล

490 นายสามาตร ปรีสุขสันต์ 510 นางสุดธิดา กาญจนมุสิทธิ์

491 ว่าที่ร้อยตํารวจโทสามารถ พวงงาม 511 นางสาวสุดารัตน์ วงค์ไชย

492 นางสาวสายธาร สิงห์สุวรรณ 512 นายสุทธิชัย ชัยศิรินิรันดร์

493 นางสาวสาวิตรี ทองนาแค 513 นายสุทิน จริโชติพงศ์

494 นายสิทธรัตน์ ปริธนาพร 514 นายสุธากร อัจนารัศมี

495 นายสิทธิชัย จนัทวัฒน์ 515 นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ

496 นายสิทธิพงศ์ ป๎ญญาดี 516 นายสุธีร์ หนูช่วย

497 นายสิทธิพร ราชธานี 517 นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์

498 นายสินธนา ทองจนัทร์ 518 นางสาวสุพิชชา ป๎ญจาคะ

499 นายสิรวิชญ์ โพธิยก 519 นายสุภวิชญ์ โรจน์ป๎ญญากิจ

500 นางสาวสิริภสัสร มาวงษ์ 520 นางสาวสุภสัสร กล้าพยคัฆ์

เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
แถวที่ 13 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

521 นางสาวสุภาพร นันตา 541 นางสาวอภชิญา อินสมพันธุ์

522 นางสาวสุภาภรณ์ พรหมรักษา 542 นายอภชิาติ นุ่นเส้ง

523 นายสุมิตร เมืองสุวรรณ 543 นายอภศัิกด์ิ นครินทร์

524 นายสุรเดช ปรีชา 544 นายอภสิิทธิ ์สงกะสิน

525 นายสุรสิทธิ ์พูลล้น 545 นายอมร ฉิมนอก

526 นายสุริยา ปานทอง 546 นายอมรเทพ ทองอุดม

527 นางสาวสุวรรณี สุขมี 547 นางสาวอมลรดา นาคฤทธิ์

528 นางสาวเสวณีย ์ธาตุอินจนัทร์ 548 นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสด์ิ

529 นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนจนัทร์ 549 นางอรพิน ประยงค์

530 นางสาวเสาวลักษณ์ แผ่นกระโทก 550 นางสาวอรยา กรมทอง

531 นางสาวโสพิณ เจตนา 551 นายอรรถพล แก้วมณี

532 นางสาวโสภติา โตไร่ 552 นางสาวอรรถยา ฤทธิห์มุน

533 นางสาวโสภติา อยู่งาม 553 นายอรรถวิชช์ สําเภาเงิน

534 นายโสฬส ธนันชัย 554 นางสาวอรอุมา ดวงเด่น

535 นางสาวหทัยชนกส์ กรกชกร 555 นางสาวอรัญญา กันทะ

536 นางสาวหอมจนัทร์ ทองผา 556 นายอริญชัย สัณห์พิชญ์โอภาส

537 ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัษยา ปาทาน 557 นางสาวอวัลดา ก้อนแก้ว

538 นายอดิสันต์ รัตนบุรี 558 นายอัครชัย แสงบุญ

539 นายอดุลย ์หิ้นทอง 559 ร้อยตํารวจเอกอัครเดช คชคีรี

540 นายอนุรักษ์ บุณยะวุฒกุล 560 นายอังกูร จนีนุกูล

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 14 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 
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ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล

561 นางสาวอังคณา เพชรโตรม 581 นายเอกบุตร สว่างศรี

562 นางสาวอัจฉรา เยน็ประโคน 582 นางสาวเอกอนงค์ จงจติต์

563 นางสาวอัจฉรา แสงบุญ 583 นายเอนก บุญสิงห์

564 นายอัซมูดีน เบญอิบรอฮีม 584 นางเอริน สร้อยสน

565 นางสาวอัฌชญา ปานนุ่ม 585 นายนฤพล สุวรรณประภา

566 นางสาวอัญชนา บุนนาค

567 นางสาวอัมพิกา นันชม

568 นางสาวอัมภกิา มุมขุนทด

569 นายอัศวิน อินทวิวัฒน์

570 นายอากัน ไชยการ

571 นายอาทิตย ์แก้วศรีทัศน์

572 นางสาวอาทิตยา โพธิจนิดา

573 นายอานนท์ แสงเมือง

574 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภสัรา ทาสีดา

575 นายอํานาจ ใจตาวงค์

576 นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์

577 นางสาวอุทุมพร ฝ่๎งนที

578 นางสาวอุมาพร มัง่เขตแขวง

579 พันตํารวจตรีเอก พิพัฒน์เมธีกุล

580 นายเอกจกัรกฤษณ์ ภายโต

ปร.ด.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ทางสังคมศาสตร)์ รัฐศาสตร์, ปร.ด.(การเมอืง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ส่วนกลาง, การจัดการงานสาธารณะ, ผู้น าภาครัฐฯ, EX-Pol, สหวิทยาการฯ, 

การบริหารรัฐกิจฯ, บางนา, นครศรีฯ, เชยีงราย, สงขลา, สุโขทัย, พังงา, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, ตรัง, กาญจนบุร)ี

ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)
เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเชา้)

แถวที่ 15 (รายงานตวั KLB 201)

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 15 - 15


