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ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1 นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์ 19 นายกฤตภาส คงประสิทธิ์

ปรัชญาดษุฎบีัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 20 นายกฤษณบดี พลวาปี
2 นางสาวกัญพัชร ไชยเชื้อ 21 นายกิตติธัช เยน็ใจ
3 นางสาวปุณิกา พรานพนัส 22 นายกิตติพงษ์ โกลิบุตร
4 นางยคุลฉัตร หล าวรรณะ 23 นายโกศล แป้นเกตุ
5 นายวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช 24 นายจตุรพร สิงหรัญ
6 นายศิริชัย นรจนี 25 นางสาวจนัทิมา โพธิพ์ยนต์
7 นางสาวศิเรมอร ยงพานิช 26 นายเจนยทุธ วงค์ดี
8 ว่าที่พันตรีสุรชัย ชีวบันเทิง 27 นายชยพล ทองรักศรี
9 นางสาวอรัญญา พงศ์สะอาด 28 นายชวนะ กฤตพิทยบูรณ์
10 นางสาวโสภนิ โพยมรัตนสิน 29 นายณัฐชวนพงศ์ ผลิสินเอี่ยม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมปีระยุกต์) 30 นางสาวนภาพร แยม้กลัด
11 นายณัฐสิทธิ ์อัครวงศ์เดชา 31 นางสาวนิจจริา วัชระ
12 นายธีรวุฒิ โต๊ะไธสง 32 นายปรีชา วงษ์สาสม
13 นางสาวผกามาศ คัทวี 33 นายพันธวัช ใจกว้าง
14 นายวรวุฒิ ไชยแสง 34 นายภสักร ขันธ์เจริญ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชวีวิทยา) 35 นายภาคภมูิ ทิพยป์ระเสริฐ
15 นางสาวฉัตรติยา ติวา 36 นายวสันต์ จ าปาขาว
16 นายภคัรพล พูลสุขโข 37 นาวาโทสิรภมูิ กระต่ายทอง
17 นางสาวมุธิตา มลศิลป์ 38 นายอริญชัย ด่านปาน
18 นางสาววิภาวรรณ เหล็กเพชร 39 นายอัทธพงศ์ สุวรรณกูฏ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
40 นางสาวกชธัญ อ้นยะ

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

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร,์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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41 นางสาวกชพร เตชะพิบูรณ์ 61 พันต ารวจโทหญิงชนิดา ฉัตรภมูิ

42 ว่าที่ร้อยตรีกมลสัณห์ ศรียารัณย 62 นายชัชวาล ผ้ึงทอง

43 นางสาวกรรณิการ์ บุญยงั 63 นายชาคริต ขันตี

44 นายกังวาน สารักษ์ 64 นายชาญชัย เชื้อกล้า

45 นางสาวกันตา แก้วพรม 65 นายชานน ธารานุรักษ์

46 นายกัมพล วิลัยพร 66 นายโชคอนันต์ แดงเอียด

47 นางสาวกิติยา โมงขุนทด 67 นายไชยวัฒน์ อริยภทัรกูล

48 นายเกรียงไกร ดวงสา 68 นางสาวญาดารัตน์ ซาตะนัย

49 นายเกรียงศักด์ิ ดวงมนตรี 69 นายฐิติพงษ์ พยคัพันธ์

50 นายเกียรติศักด์ิ กรรเจยีก 70 นายณพงศ์ มาลีหอม

51 นายคมกริช เทนุรักษ์ 71 นางสาวณภาส์ณัฐ สวัสด์ิ

52 นายจอมรุจจโิรจน์ เหตุเกษ 72 นางสาวณัฐวรรณ เหมือนเดช

53 นายจกัรพันธ์ เตชะฤทธิ์ 73 นางณัฐวลัย น้ าทอง

54 นางสาวจนัทารัตน์ แทนหลาบ 74 นางสาวดวงแก้ว มงคลแท้

55 นางสาวจารุวรรณ หินสอ 75 นายตุลพันธุ ์รัตน์ธรรมดิษฐ์

56 นางสาวจติรเลขา ชาลี 76 นายทรงพล ศรีประเสริฐการค้า

57 นางสาวจฑุาทิพ แจม่สุวรรณ 77 นายทศพล ทองเทือก

58 นางสาวจฑุามาศ สุขขาว 78 นายทันกร หัสเถื่อน

59 นางสาวชญาณ์ภา แสนรักษ์ 79 นางสาวทัศน์ตะวัน พึ่งวงศ์ญาติ

60 นางชญานันท์ คูหา 80 นางสาวทิพยป์าลิดา อารยาฉัตรคุปต์

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร,์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
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81 นายเทพสรร ผ่ึงผาย 101 นายบรรทัด น่วมนุ่ม

82 นายธนกฤต พรามพิทักษ์ 102 นางสาวเบญจมาศ นาคดี

83 นายธนฉัตร ทวีคูณ 103 นางสาวเบญญพร เลิศวิจติรไพบูลย์

84 นายธนพิสิษฐ์ ดิศฐาวัฒนา 104 นางสาวปนัดดา พิทักษ์รัศมี

85 นางสาวธนวรรณ ธิติมูล 105 นายประทีป พูลเลิศ

86 นายธนวรรธน์ สุรมรรคา 106 นายประทีป ห่อบุ

87 นายธนวัฒน์ จารุเดชา 107 นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมละออ

88 นายธนารัตน์ วงศ์ประทุม 108 นายประสูติ ร่ืนรวย

89 นางสาวธมลวรรณ เข็มนาค 109 นายปรัชญา เพ็งถมยา

90 นางสาวธัญรดี สาระดวงขวัญ 110 นางสาวปริฉัตร สุวรรณเนาว์

91 นางสาวธิติพร หมูสีโทน 111 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี

92 นายนพพล ค าวัง 112 นางสาวปารณีย ์เบญจพฤกษชาติ

93 นายนราวุฒิ นุชนาคา 113 นางสาวเปรมา ชาตะพันธ์

94 เรืออากาศตรีนเรศ หนูทอง 114 นายพงศ์เพชร พรหมงาม

95 นายนฤพล ชูนุช 115 นายพงษ์พิสุทธ์ ชูทอง

96 นางสาวนวินดา กิตติศุภธีรดา 116 นายพงษ์วัตร บุญสนองโชคยิ่ง

97 นางสาวนาตยา บูรพา 117 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนีย ์สิทธิข า

98 นางสาวนาถวรี ค าศรีวาท 118 นางสาวพรนภา ญาติโสม

99 นางสาวนารีทัต โกมารทัต 119 นายพิชญ์พงศ์ เทิดรัตนพงศ์

100 นางสาวนิลเนตร บุบผากัณฑ์ 120 นางสาวพิชามญชุ์ คงเนียม

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร,์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ฝึกซ้อมใหญ ่วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
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121 นายพิเชษฐ์ ศรีพลัง 141 นางสาวรัชนีกร คุ้มศรีมูล

122 นางสาวพิฐชญาณ์ ศิริสัมพันธ์ 142 นางรัตนา ถามัง่มี

123 นางสาวพิมพ์ชญา วุฒิฉัตร์ธนนท์ 143 นางสาวรินทร์ธนัน ศิษฐกูลพงศ์

124 นายพิษณุ เพ็ชรกูล 144 นางสาวรุ้งลาวัลย ์คงมัน่

125 นายพิสิฐ ค าเฟื่อง 145 นางสาวเรวดี สารศรี

126 นายพีรณัฐ เวทการ 146 นายเรืองฤทธิ ์ประเทียบอินทร์

127 นางเพชราภรณ์ ตรีอมฤต 147 นายฤทธิศักด์ิ สุขฤทธิ์

128 นางสาวแพรวนภา พรมพิชัย 148 นายลินพิชญ์ ทองประดับ

129 นายไพฑูรย ์วาอุทัศน์ 149 นายวรงค์กรณ์ ไวพ่อค้า

130 พันต ารวจโทหญิงภทัรกร ธนกนกบวรกุล 150 นางสาววรรณภา ชมกรด

131 นางสาวภทัริกา วีระสอน 151 นางสาววลีรัตน์ หิรัญศิริวรโชติ

132 นางสาวภาชญา การุณวงษ์ 152 นายวสุวัตน์ ชูชาติ

133 นายภานุวัฒน์ แก้วแหยม 153 นางวาสนา อู่ทรัพย์

134 นางสาวภาวิณี พรหมหาญ 154 นางสาววิภาวรรณ เกษมสุขบท

135 นายมนัสชัย อุ่นศิริ 155 นางสาววิวรรณ บัณฑิตกุล

136 นางสาวโยษิตา บุญชื่น 156 นายวีรพงศ์ เอกผักนาก

137 ว่าที่ร้อยต ารวจโทหญิงรงรอง อ านวยลาภไพศาล 157 นายศรัณย ์สุนทรส

138 นางสาวรจนา นันทิชุติมา 158 นายศรีศักด์ิ สุวรรณธรรมมา

139 นางสาวรวิษฎา ปัญญาวงศ์ 159 นางสาวศศิมณฑล ฤทธิสนธิ์

140 นางสาวรัชนก โกลาหะฬะ 160 นางสาวศศิวิมล สังขเนตร

รายชือ่มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ปร.ด.(การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร,์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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161 นางสาวศิริลักษณ์ ฉัตรเจริญทรัพย์ 181 นายอภสิิทธิ ์ป้องศรี

162 นายศุภฤกษ์ สังข์แก้ว 182 นางสาวอรอนงค์ ช่วยมิตร

163 นายสมยศ ขวัญใจ 183 นางสาวอรุณีย ์วิทยานันตนารมย์

164 พันต ารวจโทหญิงสมรัก จนัทร์ศรีบุตร 184 นายอัมรันษฐค์ กูนา

165 นางสาวสวาท พรมค าซาว 185 นายอัษฎาวุฒิ พฤฒิวรวงศ์

166 นายสารศิลป์ บุญยะรัตน์ 186 นางสาวอารยา แถวทิม

167 นางสาวสิตานน สุวรรณชนะ 187 นายอุกฤษฏ ์วงษ์พานิช

168 นางสาวสิริกร สอนนนท์ 188 นายเอราวัณ ฤกษ์ชัย

169 นางสาวสุกัญญา บุญรอต

170 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุจติรา ทองสัมฤทธิ์

171 นายสุธิพงษ์ โมทารัตน์

172 นางสาวสุนิสา บุญมาก

173 นางสาวสุปราณี อิ่มไพบูลย์

174 นางสาวสุภาภรณ์ โคกแดง

175 นางสาวสุภาวดี รอดน าพา

176 นางสาวสุมาลี สุกใส

177 นางสาวสุริวัสสา สร้อยสุมาลี

178 นางสาวแสงจนัทร์ แมนสืบชาติ

179 นายอนันต์ ทองชันลุก

180 นายอนุชา ศรีรุ่งเรือง

รายชือ่มหาบัณฑิต
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ปร.ด.(การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร,์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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