
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 1 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  
1 นางสาวจุฬาลักษณ์  บูรณวิสมิต 20 นางสาวจามจุรี  หลวงนันท์ 
2 นางสาวนัฐรีญา  นาเงิน 21 นายจารุวิทย์  อุดแบน 
3 นางสาวนุจนารถ  รุ่งอเนกทรัพย์ 22 นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์จุไร 
4 นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม 23 นางสาวจุฑารัตน์  หวันสู 
5 นายพลช  เลิศทิวากุล 24 นางสาวซูไบดะห์  เจ๊ะอาแซ 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 25 นางสาวฐิติชญา  ทองอินทร์ 
6 นางสาววรรณณิสา  คดหอย 26 นายณัฐวรรธน์  เกาะแก้ง 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 27 นางสาวดาปูมือ 
7 นายกฤตบุญ  ค าภาพักตร์ 28 นายดิสอ  จะมู 
8 นางสาวกัลยา  ยิ่งสินสุมิตร 29 นายทรงเกียรติ  เนียมนุช 
9 นางสาวกานต์ธิดา  โทแก้ว 30 นางสาวทิพย์วรรณ  ตุ้มวัฒนะ 
10 นางสาวจารุวรรณ  อินทร์เลี้ยง 31 นางสาวธนาภรณ์  เกิดเนตร 
11 นางสาวธัญญาลักษณ์  ดีทองอ่อน 32 นางสาวธัญญารัตน์  ถิ่นชนก 
12 นายปัญญา  ฝาชัยภูมิ 33 นางสาวธิค าพร  อารีย์ 
13 นางสาวมารีหย า  หลังยาหน่าย 34 นายธีระ  กาฬภักดี 
14 นายยุทธพิชัย  กระบิน 35 นายธีระวัฒน์  บุญยิ่ง 
15 นายศรัณย์  ขนอม 36 นางสาวนลินรัตน์  พรมหลวงสี 
16 นางสาวสิริยากร  ค ากลาง 37 นางสาวนัสรีน  แวเปาะแต 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 38 นางสาวนาซีฟะห์  เจ๊ะฮะ 
17 นางสาวปุณยนุช  มัสสะอาด 39 นางสาวนุชนารถ  ดีนอก 
18 นางสาวฐิติยานันท์  กระแสสินธุ์ 40 นางสาวนุสรา  สะมะแอ 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)   
19 นางสาวพรชนก  โพธิ์ใจ   

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 2 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

41 นางสาวนรูไอนี  แวดอืราแม 61 นายวิทยา  สิงห์ทอง 
42 นางสาวนรูีซนั  สาล ู 62 นางสาววิภารัตน์  อิ่นแกว้ 
43 นางสาวปวิตรา  เฉลิมไชย 63 นางสาววริิยา  ผาอนิด ี
44 นางสาวปิยารัตน์  นัทธีประทุม 64 นางสาววไิลพร  กาญจนะชาต ิ
45 นายพงศกร  วงค์จันด ี 65 นางสาววรียา  พงศธรมงคล 
46 นางสาวพรนิภา  รนกระโทก 66 นางสาวศศิวิมล  กิตติพรพรหม 
47 นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม 67 นางสาวศริิพร  สายปั้น 
48 นายพัฒนา  พงษ์ยา 68 นางสาวศุภษร  สรุิวงษ ์
49 นายพูนทรัพย ์ แพทย์ผล 69 นายสรวิชญ ์ เอี่ยมสะอาด 
50 นางสาวเพียงกมล  เพ็ชรบงัเกิด 70 นางสาวสุภาพร  กิ่งเล็ก 
51 นางสาวมณฑติา  เอมรัตน ์ 71 นางสาวสุมน  เปี่ยมลาภ 
52 นางมนสิกานต์  ขัดแปน้ 72 นางสาวสุไรน ี สาแล 
53 นางสาวมะลิวัลย ์ สวัสด ี 73 นางสาวหนึ่งธิดา  ชาชิล 
54 นางสาวมาอิ  ชิมิซ ึ 74 นางสาวอจลญา  ขนัราม 
55 นางสาวมนิชญา  ไขกล 75 นางสาวอภิญญา  ค าล าปาง 
56 นางสาวเมธาวี  ผิวงาม 76 นายอรรณพ  ชูภักตร ์
57 นางสาวรัชนัน  ฉ่ าเจริญ 77 นางสาวอรวรรณ  คลิ้งบัวทอง 
58 นางสาวรุจริา  หอยสงัข ์ 78 นางสาวอลิสา  ธาน ี
59 นางสาวลลติา  ศักดิ์ศรกีลม 79 นางสาวอัจฉราพร  ถิ่นเขานอ้ย 
60 นางสาววัลลภดา  กล่ าทอง 80 นางสาวอญัชนา  หาวงษ ์

 

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 3 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

81 นางสาวอัสมา  สากา 101 นางสาวชญาณี  เบญโกโรโม 
82 นายอานนท์  สุทธิยา 102 นางสาวชฎาฉัตร  มาตวิเศษ 

ปริญญาศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศกึษาศาสตร)์ 103 นางสาวชฎาวรรณ  เจียมการกิจ 
83 นางสาวกนกพร  โคตรตา 104 นางสาวชนุาทิพย์  จรด า 
84 นางสาวกนกวรรณ  ปานสว ี 105 นางสาวซรูีนา  รอฮะ 
85 นางสาวกมลชนก  ชงิแก้ว 106 นางสาวญาดารัตน์  พันมะวงศ ์
86 นางสาวกฤติยาภรณ์  โอษฐง์าม 107 นางสาวณภัทร  ใฮงาม 
87 นางสาวกฤษฎีภรณ์  หวงัพิทักษ์ 108 นางสาวณัฐริตา  นาอดุม 
88 นางกญัญา  พนัธ์ศร ี 109 นางสาวณีรนุช  นุม่นวล 
89 นางสาวกญัณภัทร  ธรรมขนัธ ์ 110 นายเดชด ารง  ศรีนวล 
90 นางสาวกาญจนา  มะลวิัน 111 นางสาวทิพย์วิมล  เพ็ชรพันธ ์
91 นางสาวเกษณ ี จารุณะ 112 นายธนพล  โชตริัตนากูล 
92 นางสาวโกมลชนก  แข็งแรง 113 นางสาวธญัญเรศ  อนิเป๋ 
93 นายไกรภพ  กติติพันธุ์พงศ ์ 114 นางสาวธญัญานนัท์  แดงเพชร 
94 นางสาวขวัญประภา  สนิทรพัย์ 115 นางสาวธดิารัตน์  เคนไชยวงค์ 
95 นางสาวจรญิญา  ว่องไว 116 นางสาวธดิารัตน์  จรูญพนัธ์ 
96 นางสาวจิรนันท ์ พรมค้อ 117 นางสาวนทกีานต์  วงค์ก าภู 
97 นายจีรศกัดิ ์ ถนอมเมือง 118 นางสาวนภาวรรณ  วตัรวิลยั 
98 นางสาวจุฑามาศ  ปลูกเนียม 119 นายนฐัวฒุิ  สงสม 
99 นางสาวจุฑารตัน ์ โมกัณฑ ์ 120 นางสาวนติิกาญจน ์ ธีระโฆษิตศักดิ ์
100 นางสาวจุฑารตัน ์ สวุรรณเวลา   

 

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 4 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

121 นายนิพนธ์  จิ่มสันเทียะ 141 นางสาวพิมพ์ผกา  ผู้ยิ้ม 
122 นางสาวนชุนารถ  เรืองฤทธเิดช 142 นางสาวพิมพ์พิศา  นนัสุนีย ์
123 นางสาวนรูีน่า  ยะหริง่ 143 นางสาวเฟื่องฟ้า  ผ่องราษ ี
124 นายเนติพงศ ์ ปาโน 144 นางสาวภวรัญชน์  พันชนะ 
125 นางสาวบงัอร  กายสิทธิ ์ 145 นางสาวภาวนิี  เมาล ี
126 นางสาวบญุญานุช  ศรีสุข 146 นางสาวมนัสลิน  ภักด ี
127 นางสาวบุษกร  พลขอนแกน่ 147 นางสาวมริสา  เฟื่องเมธ ี
128 นางสาวเบญญาภา  ศิรวิัฒนากุล 148 นางสาวมริสา  วิเวก 
129 นางสาวปณิชา  ศุภัทรเศวต 149 นางสาวมัทรี  จนัทร์สมบรูณ์ 
130 นางสาวปรวรรณ  ค าภรี ์ 150 นางสาวมัสรา  เดง็ซียอ 
131 นางสาวปริญญาภรณ ์ พรมเสนา 151 นางสาวมิง่ขวัญ  ผ่องแผ้ว 
132 นางสาวปาริฉตัต์  กี่บตุร 152 นายยุทธพงษ ์ มุกวิมลมาศ 
133 นางสาวปิยวรรณ  สมีด ี 153 นางสาวรัชฎาภร  ศรีกาญจนา 
134 นางสาวปิยะพร  หมัน่ด ี 154 นางสาวรัชดา  กิง่กนทา 
135 นางสาวพรพรรณ  สง่นวน 155 นางสาวรฐัภรณ์  วงศ์ค าจนัทร์ 
136 นางสาวพรพิมล   พรมลาย 156 นางสาวลลติา  เหลือกาฬ 
137 นางสาวพรรณนิภา   จ าปาใด 157 นางสาววรรณทิพย์  เสนาทพิย ์
138 นางสาวพรรณิภา   ดวนพล 158 นางสาววราภรณ ์ ผาสดีา 
139 นางสาวพัชราภรณ์   ก าเหนดิโทน 159 นางสาววรินทิพย์  พระภูม ี
140 นางสาวพิจิตรา  ศิลาโชต ิ 160 นางสาววชัราภรณ ์ โคกะทงิ 

 

 

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 5 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

161 นางสาววิจติรตา  พันนา 181 นางสาวสุชาดา  กล้าจริง 
162 นางสาววชิุดา  นพคุณ 182 นางสาวสุดารตัน ์ อะโน 
163 นายศรายุธ  บตุรด ี 183 นางสาวสุทตัตรา  ศิรงิามรัมย ์
164 นางสาวศริิรตัน์  พลเยี่ยม 184 นางสาวสุธิลดัดา  นาไชย 
165 นางสาวศริิวรรณ  สุวรรณนอ้ย 185 นางสาวสุนิสา  ชามโสม 
166 นายศุภฤกษ ์ อกัโข 186 นางสาวสุพัตรา  ยารญาณ 
167 นางสาวสมติานันท ์ ยุติพนัธ ์ 187 นางสาวสุภาวรรณ  คลา้ยสวุรรณ 
168 นางสาวสลิลทิพย ์ สหกิจ 188 นางสาวสุภิดา  ต๊ะปึง 
169 นายสังกาศ  จิ่งต่า 189 นางสาวสุมติรา  หงษว์ิเศษ 
170 นางสาวสาวิณี  อับดุลลา 190 นางสาวสุรียฉ์าย  หลวิคง 
171 นางสาวสาวิตรี  นามวิจติร 191 นางสาวสุลักขณา  ยศสมบตั ิ
172 นางสาวสาวิตรี  โพนธาต ุ 192 นางสาวสุวนันท ์ คล้ายสุบรรณ์ 
173 นางสาวสินาภรณ ์ ใหมห่ะลา 193 นางสาวสุวนันท ์ ศรีออน 
174 นางสาวสินนีาฐ  ค าจันทร ์ 194 นางสาวสุวนันท ์ สขุสวัสดิ ์
175 นางสาวสินนีาถ  จนัยุทา 195 นางสาวเสาวลักษ ์ โฉมฉาย 
176 นางสาวสิริจรรยา  คุยล าเจยีม 196 นางสาวโสพิศตา  สมจนัทร ์
177 นางสาวสิรนิทรา  ชว่งช ู 197 นางสาวอนัตยา  ผาสขุ 
178 นางสาวสิรธีร  อริยพงษ์โสภณ 198 นายอรรถกร  ร่มแกว้ 
179 นางสาวสุกญัญา  แสงรัตน ์ 199 นางสาวอรวรรณ  ชื่นใจ 
180 นางสาวสุกัลยา  สขุสวัสดิ ์ 200 นางสาวอรุณ ี รักงาม 
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 6 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

201 นางสาวอญัชนา  สายละดาห ์ 221 นางสาวศุจนิธร  ตรีสมุทร ์
202 นายอาทติย ์ ชัยรบ 222 นางสาวสุทธิดา  เหล็กสงิห ์
203 นางสาวอาภัสสร  รักทองจนัทร ์ 223 นางสาวอรยา  อสุ่าหก์าร 
204 นางสาวอามีเร๊าะ  เจ๊ะน๊ะ 224 นางสาวอัชราภรณ์  วงศ์กองแกว้ 
205 นางสาวอารียา  กอเสม็ ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 
206 นางสาวอิน่  นามรง 225 นางสาวกรรณิการ์  ทุ่งมนตรี 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 226 นางสาวกวินนา  ท านาผล 
207 นางสาวกัลยกร  ค าเกิด 227 นางสาวกัณฐมณี  นาคแดง 
208 นายชวัลวัฒน์  วงศ์ปราณ ี 228 นายกานต์ภูสิทธิ์  เนนิริมหนองชญา 
209 นายณัฐวุฒ ิ เกตุชีพ 229 นายกติติพงษ์  จินดาพล 
210 ว่าที่ร้อยตรหีญงิดาอียะห ์ ต าราเรียง 230 นางสาวจงกลนี  ไทยทว ี
211 นายทิวากร  สวุรรณรัตน ์ 231 นางสาวจิตรลดา  บัวพันธุ ์
212 นายธวัชชัย  มัทนัง 232 นางสาวชญาภา  สุนนัทชัยกุล 
213 นางสาวนัทธ์หทัย  กันทพงษ์ 233 นางสาวฐานติา  กลอยสวาท 
214 นางสาวนนัทพร  เต่าทอง 234 นายฐติิพงศ์  ศรเีจรญิ 
215 นางสาวพชรพร  สามารถ 235 นางสาวฐติิมา  เลี้ยงเด็ก 
216 นางสาวมนัสว ี อยู่สังขด์ ี 236 นางสาวณฐกิา  วรอุไร 
217 นางสาววรางค์ศิร ิ วรกุลอภิวันทน์ 237 นายณัฐวุฒ ิ น้อยอินทร ์
218 นางสาววารุณี  อาภาพันธุ ์ 238 นางสาวณิชากร  ธรรมานนท์ 
219 นางสาววิภา  ลวดทอง 239 นายตฤณ  ศุภพิชยาดุลชัย 
220 นางสาวศรีสกุล  มนัสมโนธรรม 240 นายธนัช  ทะนีดวง 
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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แถวที่ 7 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

241 นายธนุศักดิ์  บญุอิน 261 นางสาวรฐันนัท์  นรารตันว์นัชัย 
242 นางสาวธญันนัท์  มาล ี 262 นายวงศ์ธรณ ์ สันติกาญจน ์
243 นางสาวธศัภรณ์ชญา  ศรปีระเสริฐ 263 นางสาววนาล ี ราชรักษ ์
244 นายธรียุทธ  ทศปอ 264 นางสาววนดิา  เจรญิพันธ ์
245 นายนพรตัน ์ นามวงษ ์ 265 นางสาววชิุดา  ศรีสุข 
246 นางสาวนัจนันท ์ ไชยธวัช 266 นายวิทวัส  สุดใจด ี
247 นางนิชาภัทร ์ จนัทร์จ าเรือน สมธิ 267 นายศุภโชค  สลกัค า 
248 นางสาวนริชา  ถวิลถงึ 268 นางสาวศุภธิดา  เจริญพิริยะนนท ์
249 นายนิรนัดร์  ปญัญานุ่น 269 นายสันติ  เผือกสาด 
250 นายบัณฑิต  ด าแม็ง 270 นายสิทธิชัย  เหวนอก 
251 นางสาวปฏิมากรณ ์ เพ็ชรวสิัย 271 นายสุทธิเวช  เกยุราพันธุ ์
252 นายปวัตร  รัตนวิจัย 272 นางสาวสุภาภรณ ์ ก าเลิศ 
253 นางสาวพรไพลนิ  ทานัง 273 นางสาวสุมติรา  จบพรมราช 
254 นางสาวพิมพ์ชฎา  พิศาลเลศิสุนทร 274 นางสาวอภิญญา  ใจอารีย ์
255 นางสาวเพชรณฐัดา  บุญศิร ิ 275 นายอภิวฒัน ์ วิริยะวรรณ 
256 นางสาวเพ็ญนภา  หนูเผือก 276 นางสาวอรญัญา  แซ่เอี๊ยว 
257 นางสาวภทรพร  เมืองเม็ก 277 นางสาวอริสรา  ขนัทองด ี
258 นางสาวภัทราวด ี แกว้น้ ารอบ 278 นางสาวอลิศา  ฟองจินา 
259 นางสาวมาลณิ ี ศิรวิงศ ์ 279 นางสาวอัฐภญิญา  จติอ้าย 
260 นางสาวเมธาวี  จันทร์พินิจ 280 นางสาวอุสณ ี บนิอาแว 
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 8 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

281 นายเอกภพ  สมพงษ ์ 301 นางสาวชานิตา  แสนสุข 
ปริญญาศกึษาศาสตรบัณฑิต 302 นางสาวซากีย๊ะห์  ดาโอะ 

282 นางสาวกนกวรรณ  ค าหวาน 303 นางสาวณัฐณชิา  สินสะ 
283 นางสาวกมลรตัน์  นิม่สงวน 304 นางสาวดลฤดี  ตุ่นเงนิ 
284 นายกฤษฎา  ครุวรรณพัฒน ์ 305 นายติณห์ชุพงศ ์ ศรีสาครสขุ 
285 นายกวนิท์  ดาทอง 306 นายทว ี อิม่เทศ 
286 นางสาวกญัจิรา  จนัชนะ 307 นางสาวเทพ ี กิ่งไทร 
287 นางสาวกัลยาณ ี เกษหอม 308 นายธนภูมิ  กวนีันทสร 
288 นายกติติพงษ์  งานแข็ง 309 นางสาวธนัชชา  แซ่ลี ้
289 นายกติติพงษ์  ศรีคงรักษ ์ 310 นางสาวธนันธร  บญุชากรณ ์
290 นางสาวเขมิกา  อนิวนันา 311 นางสาวธนดิา  ทีชูมา 
291 นายจักรพันธ์  ค าสงิหน์อก 312 นายธวัชชัย  ยาม ี
292 นางสาวจันทร์ทรา  อดุลย์พรหทัย 313 นายธวัชชัย  วริุณพันธ ์
293 นางสาวจินตนา  ยะภักด ี 314 นางสาวธรีาภรณ ์ เยน็ไธสง 
294 นางสาวจีระนนัท์  เจือจันทร์ 315 นางสาวนภาภรณ์  ปกครองด ี
295 นางสาวจุร ี บตุรน้อย 316 นางสาวนภาวรรณ  ไชยลา 
296 นางสาวจุรีพร  บานชืน่ 317 นายนรนิทร ์ ลาภอนันต ์
297 นายเฉลมิพล  จนัทรตัน ์ 318 นางสาวนฤมล  ยินดีมาก 
298 นางสาวชฎาพร  หอซนิ 319 นางสาวนาซรีา  สาแมง 
299 นางสาวชนินาถ  วิสิลา 320 นางสาวนารินทร์  ไพสาร 
300 นางสาวชไมพร  มาลัยศร ี   
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 9 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

321 นางสาวน้ าฝน  พลชัย 341 นางสาวมนรตัน ์ สุทธิวาร ี
322 นางสาวนิภาพร  ศรีวงษ์รักษ์ 342 นางสาวมัลลกิา  ด ารงศกัดิศ์ิร ิ
323 นางสาวนุจรินทร์  บัวแกว้ 343 นางสาวมาเรียม  มามะ 
324 นางสาวนชุชิตา  พรมราช 344 นางสาวมาลซีา  เจะ๊เต๊ะ 
325 นางสาวนศุรา  สมสขุ 345 นางสาวมรีพะ  สะอ ุ
326 นางสาวบญุพิทักษ ์ รักษา 346 นางสาวยุพดี  พยอม 
327 นายเบญจ์  จ ารญูกิจขจร 347 นางสาวรดากมล  นวลฉว ี
328 นางสาวประภัสสร   ชุมทอง 348 นางสาวระววีรรณ  รอดกลาง 
329 นางสาวประภาพร  จินดาพนัธ ์ 349 นางสาวรัชนีพร  ชัยวฒันประภา 
330 นางสาวปรารถนา  เทพเนตร 350 นางสาวรตันา  พันธ์สิงสอน 
331 นางสาวปวีณ์นุช  ถึงเจริญ 351 นางสาวรตันาภรณ์  ชุมศร ี
332 นางสาวปิยะนุช  เกษมศิลป ์ 352 นางสาวโรสมนีา  มะรือสะ 
333 นางสาวปุณยวีร์  ภูดศิจุลเศรษฐ ์ 353 นางสาวลีลานุช  ศิริภาประเสริฐพร 
334 นายพชร  วงษช์าด ี 354 นายวทญัญ ู กนัยะดอย 
335 นางสาวพรวิภา  มะตนเด 355 นางสาววนิภรณ ์ ชนะนิล 
336 นางสาวพิชชาภา  สุทธิกรณ ์ 356 นางวราพร  รกัษาศริ ิ
337 นางสาวพิมพ์นิสา  ท่องพนาศร ี 357 นางสาววราพร  หลวงพุทธา 
338 นางสาวฟาดรีา  อซีอ 358 นายวราห ์ กาญจนพันธ ์
339 นางสาวภัทราวด ี สดุธ ี 359 นางสาววรินทร์  คงเจริญ 
340 นางสาวภิญญาพัชญ ์ ขาวคม 360 นางสาววริศรา  กมลเลศิ 
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ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 10 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

361 นางสาววัจณากาญ  ภูวงษ ์ 381 นางสาวสุขวิมล  ธรรมมา 
362 นายวัชรินทร์  ศิรริัตน ์ 382 นางสาวสุชาสนิี  ศรมีาลา 
363 นางสาววนัเพ็ญ  คนกล้า 383 นางสาวสุณิสา  สกาวรรณ ์
364 นางสาววารุณี  โดงกูล 384 นางสาวสุธาภรณ ์ มากสลุง 
365 นางสาววิภาดา  ส าลนีิล 385 นางสาวสุธาสิน ี เพ็ชรคง 
366 นางสาววริชา  เปลกระโทก 386 นางสาวสุธนิันท ์ เสพียรไพร 
367 นางสาวศศิประภา  อยู่สุข 387 นางสาวสุนิสา  บุญช ู
368 นายศักรินทร์  สอ่งศร ี 388 นางสาวสุพัตรา  ประพฤทธิต์ระกูล 
369 นางสาวศริินภา  นาแซง 389 นางสุภาพร  ชยปาลกุล 
370 นางสาวศริินาถ  ตรึกตรอง 390 นางสาวสุภารตัน ์ สัสดีเมอืง 
371 นางสาวศริิมา  ศรีละบตุร 391 นางสาวสุภาวรรณ  ฉิมจารณ์ 
372 นางสาวศริิลักษณ์  กระแสร ์ 392 นางสาวสุภาวณิ ี กล้าหาญ 
373 นางศุภภัทร  รองกลาง 393 นางสาวสุริษา  คงหตี 
374 นางสาวสไบทอง  เวียงนน 394 นางสาวสุรรีัตน์  นพรตัน ์
375 นางสาวสมคิด  แสงทอง 395 นายสุวิทย ์ อภิชัย 
376 นายสรวิศย์  พิมพ์พุฒ 396 นางสาวเสาวภา  แฝดสุระ 
377 นางสาวสราลี  เหลาะหมี 397 นางสาวโสมวิสาข์  สุทธหลวง 
378 นางสาวสาวิตรี  ช้อยคล้าย 398 นางสาวอนนทพร  สดุเต ้
379 นางสาวสิริจนัทร ์ แก้วใจด ี 399 นายอนุสรณ์  การมิล๊ะ 
380 นางสาวสุกญัญา  คณุช่างทอง 400 นางสาวอรวรรณ  ค าธร 
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ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 11 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

401 นางสาวอรวี  สิงหล 421 นางสาวกมลชนก  สดุภักด ี
402 นางสาวอรอนงค ์ วนันา 422 นางสาวกมลพัชร  คงทัพ 
403 นางสาวอัมรินทร์  ปัตตายะโส 423 นางสาวกมลานนัท์  สืบประยูร 
404 นางสาวอัสน๊ะ  บือราเฮง 424 นางสาวกรกมล  โมฆรตัน ์
405 นางสาวอาฑติา  นาวาทอง 425 นางสาวกรรณิกา  ขันแกว้ 
406 นายอาณตั  แบรอฮมี 426 นางสาวกรรณิกา  เหล่าปาส ี
407 นางสาวอานีตา  แวนะไล 427 นางสาวกรรณิการ์  เกบ็ไว ้
408 นางสาวอามีเนา๊ะ  ดอฆอเจะ๊เตะ๊ 428 นายกฤษฎา  สขุศิร ิ
409 นางสาวอุษา  ศรีชาย 429 นางสาวกฤษณา  พิมาน 
410 นางสาวเอมอร  แดงตาโคตร 430 นางสาวกวินณา  บุญวิจิตร 
411 นางสาวฮนันะ๊  กรษดีย์ 431 นางสาวกญัญา  ศรีสุข 
412 นางสาวฮาบีบะ๊  เจะเตะ 432 นางสาวกญัยาณี  แผน่ศิลา 

ปริญญาศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศกึษาศาสตร)์ 433 นางสาวกัณฐิกา  ได้ทุกทาง 
413 นางสาวกชกร  นาคฤทธิ ์ 434 นางสาวกัลยาณ ี แกน่ดีลงั 
414 นางสาวกชกร  รตันรัตน ์ 435 นางสาวกาญจนา  คงกระพันธ ์
415 นางสาวกนกพร  ศรีวงษ์ 436 นางสาวกาญจนาพร  ปลัดครบุร ี
416 นางสาวกนกวรรณ  ศรีรืน่ 437 นางสาวกานต์สินี  ผ่องเเผ้ว 
417 นางสาวกนกอร  เมืองวัน 438 นางสาวกิง่กาญจน์  ศิลาอ่อน 
418 นางสาวกนิษฐา  กอบแก้ว 439 นายกติติชัย  สุขยิง่ 
419 นางสาวกนิษฐา  สมรัตน ์ 440 นางสาวกุลจริา  พรหมสกุล 
420 นางสาวกมลชนก  ฤทธยานนท ์   

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 12 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

441 นางสาวกุลสตร ี เวทย์โส 461 นางสาวจารวุรรณ  หริัญ 
442 นางสาวกุสมุา  เชอหมื่อ 462 นางสาวจิณญารตัน ์ ค าหล่า 
443 นางสาวเกศิน ี ค าด ี 463 นางสาวจิตติมา  การสวุรรณ์ 
444 นางเกษร  เจียวสว่าง 464 นายจิตติศักดิ์  ปะตาทะยัง 
445 นางสาวขนิษฐา  สงิห์ล ี 465 นางสาวจิตวรรณ  ลาภูตะมะ 
446 นางสาวขนิษฐา  เอ็มเลง่ 466 นายจิรวัฒน์  นพศร ี
447 นางสาวขวัญชนก  สหีาร 467 นางสาวจิราธิป  มูลผม 
448 นางสาวคอไลฟะฮ ์ นาวาทอง 468 นางสาวจิรานุช  ยอดยิ่ง 
449 นางสาวคุณญัญา  เพียนไธสง 469 นางสาวจิราภรณ์  ชอบใหญ ่
450 นางสาวจนัฏนันท ์ ชาตะกูล 470 นางสาวจีรนันท ์ กสชิาวดง 
451 นางสาวจรรยารตัน ์ ทองรอด 471 นางสาวจีรนันท ์ ยุ่นประยงค์ 
452 นางสาวจริยา  แซ่ลิม้ 472 นางสาวจีระนุช  กระแสโท 
453 นางสาวจรรีัตน์  กลับสงวน 473 นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณทอง 
454 นางสาวจันจริา  งะสมัน 474 นางสาวจุฑามาศ  แกว้นรา 
455 นางสาวจันติรา  กันทา 475 นางสาวจุธาวรรณ  จันทร์บญุเรือง 
456 นางสาวจันทภา  เข็มขาว 476 นางสาวจุฬารตัน ์ ปานพืช 
457 นางสาวจันทวรรณ  สมภักด ี 477 นางสาวเจนจิรา  รกัษายศ 
458 นางสาวจันทมิา  กนัหา 478 นางสาวฉตัรทิศา  พวงราช 
459 นางสาวจารุพร  ขจัดภัย 479 นางสาวชญาดา  ทรัพย์ประมูล 
460 นางสาวจารวุรรณ  พิมพ์ภาพ 480 นายชญานนท ์ ไสยเกดิ 
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 13 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

481 นางสาวชนนิกานต์  ธัญญเจริญ 501 นางสาวซรูณีย์  กาตง 
482 นางสาวชนัฎฎา  ราศรีจนัทร์ 502 นางสาวไซน ี ดอเลาะ 
483 นางสาวชนัสนนัท์  เชื้อหอม 503 นางสาวญาสุมินทร์  พรมพิลัย 
484 นายชนนิาถ  ทบัทว ี 504 นางสาวฐาปณีย ์ ศรีสวุรรณ 
485 นางสาวชไมพร  ชื่นกระโทก 505 นางสาวฐญิะนันท ์ สนัติชวีะวงค ์
486 นางสาวชลธิกา  ชัยรถ 506 ว่าที่ร้อยตรหีญงิฐติิมา  ชุ่มชืน่จิตร 
487 นางสาวชลธิชา  รุยนั 507 นายณเลิศเก้า  เรียมลิว 
488 นางสาวชลดิา  จิตมหา 508 นายณัฐดนัย  แสงมณ ี
489 นางสาวชลติา  พงษ์ชุบ 509 นางสาวณัฐทิณ ี พลเยี่ยม 
490 นางสาวชลติา  มณีเขียว 510 นางสาวณัฐธิดา  เพ็ชรสมร 
491 นางสาวชลติา  ศรีสขุใส 511 นายณัฐพล  รมย์ศร ี
492 นางสาวช่อผกา  จิตรคง 512 นางสาวณัฐมล  นุ่นสงค ์
493 นายชานนท์  กองหล้า 513 นางสาวณัฐยา  ศรีสมโภชน ์
494 นางสาวชาลิสา  ทวีรส 514 นางสาวณัฐวรรณ  ไชยวงคด์ ี
495 นางสาวชดิชนก  เรืองฤทธิ ์ 515 นางสาวณัฐวิภา  สีตา่งค า 
496 นางสาวชดิชนก  หนูผนั 516 นางสาวณิชนันทน์  ค าประเสริฐ 
497 นางสาวชตุิมา  สอนพินิจ 517 นางสาวณิริณดา  แสงจันทร ์
498 นางสาวชวุาน ิ มากนวล 518 นางสาวดวงแกว้  เจรญิยิ่ง 
499 นางสาวซัยเคาะห์  มาม ุ 519 นางสาวดวงตา  เกษประยูร 
500 นางสาวซาวียะห์  เจะ๊นุ ๊ 520 นางสาวดารารัตน์  เนนินาค 
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 14 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

521 นางสาวดาวเรือง  สตัย์สูง 541 นางสาวนฤมล  ค ามิ่ง 
522 นางสาวดาวฤด ี จนันก 542 นางสาวนฤมล  ปมีะนาว 
523 นางสาวเดือน  โกมลสงิห ์ 543 นางสาวนวพร  คมชิตจริะ 
524 นายทศพร  พานผา 544 นางสาวนวพร  เคนอ่อน 
525 นายทินกร  มณีมัย 545 นางสาวนวพรรณ  อนิทสวุรรณ 
526 นายทิรชัย  ชายทวีป 546 นายนวมินทร์  สาดอนบก 
527 นางสาวเทวิกา  นาคด ี 547 นางสาวนวลอนงค ์ เหลื่อมแก้ว 
528 นายธนกฤต  กนุัน 548 นางสาวนฐัธดิา  ศรีสว่าง 
529 ว่าที่ร้อยตรธีนพงศ์  อรัญ 549 นางสาวนฐัลดา  อ่อนทุง่นา 
530 ว่าที่ร้อยตรหีญงิธนิฏฐา  ตัง้อรุณ 550 ว่าที่ร้อยตรหีญงินัทธมน  อภิวงค ์
531 นางสาวธญัญลกัษณ์  ถินมานัด 551 นางสาวนัทปรญีา  ปนีะถา 
532 นางสาวธาดารัตน์  สิทธเิม่ง 552 นายนธัทวฒัน ์ รักษาวงศ ์
533 นางสาวธดิาทิพย์  รักษายศ 553 นางสาวนัยนา  อ่อนบุญ 
534 นางสาวธดิารัตน์  เขม็โคตร 554 นางสาวนาซูฮา  บือซา 
535 นางสาวธดิารัตน์  มีมุสกิ 555 นางนิชานาถ  รตันโชต ิ
536 นางสาวธดิารัตน์  สอนพินิจ 556 นางสาวนติญา  แกว้ฤทธิ ์
537 นางสาวธดิารัตน์  สุขแสง 557 นางสาวนิภาพร  กมลเลิศ 
538 นางสาวธดิารัตน์  แสงกล้า 558 นางสาวนิภาพร  ทองนาม 
539 นางสาวธติิพร  วฒันวิภา 559 นางสาวนิภาวรรณ  โขนงนอ้ย 
540 นางสาวนภศร  ใจห้าว 560 นายนิรนัดร์  บตุรโท 
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
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แถวที่ 15 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

561 นางสาวนิลรัตน์  จันคณา 581 นางสาวปัทมา  แก้วด ี
562 นางสาวนรีนุช  สม้เกต ุ 582 นางสาวปาณิศา  ทินวงศ ์
563 นางสาวนุจรา  หงสากล 583 นายปติิพงษ์  อนุกูลวิทยา 
564 นางสาวนรูฮาซีกรีย์  สือเตาะ 584 นางสาวปิยดา  เหล่าบตุรสา 
565 นางสาวนรููลฮดูา  มาแล 585 นางสาวปุณยาพร  ปานวุงษ ์
566 นางสาวบวัผัน  พันธุ์มะล ี 586 นางสาวผรติา  แสวงธนกุล 
567 นางเบญจพร  ดาพัวพันธ ์ 587 นายพงศกร  ระศร 
568 นางสาวปณดิา  สิงห์คาล 588 นางสาวพนดิา  วฒุิศักดิ ์
569 นางสาวปนัดดา  หมัดช านาญ 589 นางสาวพนดิา  เอี่ยมสอาด 
570 นางสาวประดิษฐา  กะมุทา 590 นางสาวพนติา  จุลศร ี
571 นางสาวประภัสสร  ชแูกว้ 591 นางสาวพรทิพย์  ชูวงค ์
572 นางสาวประภาพร  แสงสวา่ง 592 นางสาวพรนภา  ทาเอื้อ 
573 นางสาวประภาพร  หาบุญม ี 593 นางพรพรรณ   รตันวรรณชยั 
574 นายประมูล  แซว่่าง 594 นางสาวพรพิมล  แก้วออ่น 
575 นางสาวปรางวลัย  วฒุิพงศ ์ 595 นางสาวพรสิน ี ตันกูล 
576 นางสาวปรารถนา  สง่เสรมิ 596 นางสาวพฤกษา  วิลาทอง 
577 นายปรวิัตร  ด าเกิงเกียรต ิ 597 นายพลวัต  มูลทองชนุ 
578 นางสาวปรียารตัน ์ สดุใจ 598 นางสาวพวงผกา  เกตุวชิิต 
579 นางสาวปวีณา  ชญัถาวร 599 นางสาวพัชรณฐั  เซง่เขม็ 
580 นางสาวปวีณา  ภักดีนอก 600 นางสาวพัชราภรณ์  ขันติวงศ์ 
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รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 16 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

601 นางสาวพัชราภรณ์  ค าตื้อ 621 นายภานวุัฒน์  แกว้แสนสขุ 
602 นางสาวพัชราภรณ์  พรมแดน 622 นางสาวภาพลักษณ์  ห่านตระกูล 
603 นางสาวพัชราภรณ์  แวงชัยภูมิ 623 นางสาวภาวกิา  ศรีลาศักดิ ์
604 นางสาวพัทชนนัท์  หนูรักษา 624 นางสาวภีรณฐั  มังประเสริฐ 
605 นางสาวพันทวิา  ธรีกฤษฎากร 625 นายภูเดช  จรีะวัฒนากิจ 
606 นางสาวพันธิตรา  แคล่วคลอ่ง 626 นางสาวมนทกานติ ์ ล าเพย 
607 นางสาวพิชชาภรณ ์ ธีระพงศ์ 627 นางสาวมนธิลา  ขันติกุล 
608 นางสาวพิมพ์ญาดา  สุขเกิน 628 นางสาวมลฑิรา  สงัข์งาม 
609 นายพีรพล  พลประสิทธิ ์ 629 นางสาวมัณฑนา  จนัทรท์อง 
610 นายพีรพล  พิมลเกต ุ 630 นางสาวมัณฑนา  อุปไชย์ 
611 นายพูนสวัสดิ์  เอกคณะสงิห ์ 631 นางสาวมัทฌิมา  สุทธิสุข 
612 นางสาวฟาตเีม๊าะ  เจะเอาะ 632 นางสาวมาริษา  ส าราญด ี
613 นางสาวฟิรฮานา  โต๊ะประดู ่ 633 นางสาวมารียาน ี  เลาะแม 
614 นางสาวเฟื่องฟ้า  นาขนัด ี 634 นางสาวมารียานีย ์ แวมะมงิ 
615 นางสาวภรณว์ิภา  ตั้งใจ 635 นางสาวมาลรีัตน์  ฆ้องนอก 
616 นางสาวภรภัทร  ศรีรตันา 636 นางสาวมิง่ขวัญ  คุณฮวย 
617 นางสาวภัควลัญชญ์   ดว้งค าจันทร ์ 637 นางสาวเมธิน ี คงประมูล 
618 นางสาวภัทรพร   โพธิ์ไข 638 นางสาวยิ่งอรุณ  บุญร่วม 
619 นางสาวภัทรานิษฐ ์  พานทอง 639 นางสาวยุภาภรณ ์ นะวงศ ์
620 นางสาวภัธราพร  ลือชา 640 นางสาวยุรณ ี สิรวิรรณภา 
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ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
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แถวที่ 17 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

641 นางสาวเยาวลักษณ ์ หอมกอ 661 นางสาววรรณิภา  งามปญัญา 
642 นางสาวรพีพร  พรหมมา 662 นางสาววรรณ ี กาสา 
643 นางสาวรสติา  หมั่นเพียร 663 นายวรวิทย ์ เหมสุทธิ ์
644 นางสาวรงัสิมา  เรืองราย 664 นางสาววราพร  ผุยอุทา 
645 นางสาวรัชฏพร  จนัทรา 665 นางสาววราพร  ภูศรนีวล 
646 นางสาวรัชนี  ทาทอง 666 นางสาววราภรณ ์ สุกวัน 
647 นางสาวรัชนีพร  นาคอยู ่ 667 นางสาววริศรา  เจ๊ะสมัน 
648 นางสาวรฐัพร  ลี้เที่ยงธรรม 668 นางสาววริสรา  สามารถ 
649 นางสาวรตัติยาภรณ์  หลักดา่น 669 นางสาววลัยพร  ขุนศร ี
650 นางสาวรุง่นภา  ผิวด า 670 นายวัชรากร  ทองฤทธิ ์
651 นายรุ่งฤทธิ ์ ถ าวาป ี 671 นางสาววนัเพ็ญ  บญุธรรมมา 
652 นายรุจิ  นกขมิน้ 672 นางสาววนัวิภา  พริง้เพราะ 
653 นางสาวรุจริา  วงษ์ชาล ี 673 นางสาววารนิทร์  วงษ์ฉลาด 
654 นางสาวรุสดา  สาลาโด 674 นางสาววารุณี  สีมว่ง 
655 นางสาวเรวดี  ปรารมย ์ 675 นายวิทวัฒน์  หนูหตี 
656 นางสาวฤทัยรัตน์  คงยวง 676 นายวนิัส  วารีกุล 
657 นายลัญฉกร  ชัยอคัรกุล 677 นางสาววิภารัตน์  วนัศุกร ์
658 นางสาววนัชพร  ทันบุร ี 678 นางสาววิภาวี  เมฆม่วง 
659 นางสาววรพนติ  ฉายเพชร 679 นางสาววไิลพร  ใบบาง 
660 นางสาววรรณภา  ทองชัยรกัษา 680 นางสาววไิลพร  ฤทธิเดช 

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 18 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

681 นางสาววไิลลักษณ ์ ไชยดว้ง 701 นางสาวศวินาถ  จิตโรจน ์
682 นางสาววไิลวรรณ  อดุแก้ว 702 นายศิวชั  วงษ์เณร 
683 นายวิสิทธิศักดิ์  ประเสริฐศรี 703 นายศุภชัย  บ ารุง 
684 นางสาวศนันธฉตัร  เวฬุวะนาธร 704 นายศุภสิน  บัณฑติพนาไลย 
685 นางสาวศรอนงค์  หนูเนตร 705 นางสาวโศภนิศ  อนันตวงศ ์
686 นางสาวศรัญญา  นิลด า 706 นางสาวโศรยา  กลิน่มาลัย 
687 นายศราวฒุิ  เถื่อนเนาว ์ 707 นางสาวสกุลตรา  ลนุากนั 
688 นางสาวศลิษา  แกว้ก าพร้า 708 นางสมจติร  บุตรษยามาศ 
689 นางสาวศศิประภา  เหลาเป 709 นางสาวสมฤทัย  สมประสงค์ 
690 นางสาวศศิมา  ไพจติร 710 นางสรนิทร  ปู่ด ี
691 นางสาวศศิวิมล  โคตรจันทร์ 711 นางสาวสายรุง้  มูสิกะ 
692 นายศักดิ์สิทธิ ์ หิตะโกวิท 712 นางสาวสารัตน์  หล้าล้ า 
693 นายศักริน  มะขามป้อม 713 นางสาวสาวลี  จ าปาหอม 
694 นางสาวศัลมา  หลงโส๊ะ 714 นางสาวสาวิตรี  ฤทธิ์บูรณ ์
695 นางสาวศริประภา  แสนศิร ิ 715 นางสติีคอรีย๊ะ  มุน ี
696 นางสาวศริิประภา  แถลงศร ี 716 นายสิทธวิิชญ ์ ภูมวิัฒนวรคณุ 
697 นางสาวศริิพร  สายพยุง 717 นางสาวสินนีุช  มติรประเสรฐิ 
698 นางสาวศริิรตัน์  มาลาหอม 718 นางสาวสินวีิลา  พันแสน 
699 นางสาวศริิรตัน์  มตุิมาลย ์ 719 นางสาวสิรธิร  แสงมาศ 
700 นายศวิกร  แป้นสวุรรณ ์ 720 นางสาวสิรนิา  เล้าสกุล 

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 19 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

721 นางสาวสิรนิารถ  นิลรัตน ์ 741 นางสาวสุนนัทา  ชาติไทย 
722 นางสาวสิรริัตน์  ภิรมพันธ ์ 742 นางสาวสุนิพา  ทรัพย์ทองเนิน 
723 นางสาวสิริลกัษณ ์ มะลแิกว้ 743 นางสาวสุนิสา  นามวงษา 
724 นางสาวสิรวิรรณ  ฉิมสงัข ์ 744 นางสาวสุนิสา  ยอดฉลูด 
725 นางสาวสุกญัญา  จตุทอง 745 นางสาวสุพรรณ ี นนทศักดิ ์
726 นางสาวสุจติรา  คงสิบ 746 นางสาวสุพรรษา  กาละสงัข ์
727 นางสาวสุจติรา  หมีนโยธา 747 นางสาวสุพรรษา  เรืองด า 
728 นางสาวสุชญัญา  มูลชมภ ู 748 นางสาวสุพัตตรา  แกว้หอม 
729 นางสาวสุชาดา  เรืองแกว้ 749 นางสาวสุพัตตรา  ศรีทอง 
730 นางสาวสุณีรตัน ์ เรืองสกุล 750 นางสาวสุพัตรา  เมืองแก้ว 
731 นางสาวสุดารตัน ์ เกลี้ยงมณี 751 นางสาวสุภัทตรา  เชื้อสายสิทธิ ์
732 นางสาวสุดารตัน ์ ถนอมทรพัย ์ 752 นางสาวสุภาพรรณ  ศริิยุทธ ์
733 นางสาวสุดารตัน ์ เสงี่ยมจิต 753 นางสาวสุภารตัน ์ นึกชัยภูม ิ
734 นางสาวสุดารตัน ์ อบิรอเฮม 754 นางสาวสุภาวดี  ภาษ ี
735 นางสาวสุทธิดา  ถิ่นพันธ ์ 755 นางสาวสุภาวดี  มากบญุ 
736 นางสาวสุทธิดา  พิจารย ์ 756 นางสาวสุภาวณิ ี สรุินทร ์
737 นายสุทธิพงษ ์ จนัทร์เติบ 757 นางสาวสุวรรณนี  พันธ์ชาต ิ
738 นางสาวสุธาทิพย์  พาท ี 758 นางสาวสุวรรณา  ยอดมนต ์
739 นางสาวสุธดิา  วิชัยกุล 759 นางสาวเสรณีย ์ ทองศรีชุม 
740 นางสาวสุธดิา  สุเสนา 760 นางสาวเสาวรส  ยิ่งกิตติมานุศักดิ ์

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 20 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

761 นางสาวเสาวลักษณ ์ วงศก์ระพันธุ ์ 781 นางสาวอรวรรณ  ปานทอง 
762 นางสาวเสาวลักษณ ์ อ่อนเชต ุ 782 นางสาวอรสา  คุณโน 
763 นางสาวแสงอรุณ  ชัยเจริญ 783 นางสาวอรอนงค ์ ชัยเพชร 
764 นายโสภณ  เจรญิวฒันา 784 นางสาวอรอุมา  ส าโรงพล 
765 นางสาวโสภาพรรณ  ยอดพจิิตร ์ 785 นายอรุณ  ชูสขุอมร 
766 นางสาวโสวนีย ์ ขนุทอง 786 นางอลติา  ทรัพย์เอนก 
767 นางสาวไหมแพร  คงประพนัธ ์ 787 นายอัครพล  ศรีฟ้า 
768 นางสาวอนงคร์ัตน์  ศรนีวลเอียด 788 นางสาวอังคณา  ผ่อน 
769 นางสาวอนันทิพย ์ พนมเขต 789 นางสาวอังคณา  พรหมศักดิ ์
770 นางสาวอนุธดิา  เจ้าเห้ง 790 นางสาวอังคณา  สราง 
771 นายอนุพงศ์  เรืองนุน่ 791 นางสาวอังคณา  อุปะทะ 
772 นางสาวอนุวรรณ  อินทร์จันทร์ 792 นางสาวอัจฉรา  ปญัญา 
773 นางสาวอนุสรา  หวนัเหม 793 นางสาวอนัวานี  สามะเบาะ 
774 นายอโนชา  อดทน 794 นางสาวอัสมา่  เจ๊ะดิ ๊
775 นางสาวอภิชญา  ปลั่งกลาง 795 นางสาวอาดีลา  มะมิง 
776 นางสาวอภิญญา  ปตัตงัเว 796 นายอาน ิ สาแหละ 
777 นางสาวอภิสรา  แสนหล้า 797 นางสาวอาภากร  ดา่นขุนทด 
778 นางสาวอมรรตัน ์ ทองวรรณ์ 798 นางสาวอารีรตัน ์ ไตรยวงค ์
779 นางสาวอรทัย  รักค า 799 นางสาวอารีวัลย ์ พานิชรัมย์ 
780 นางสาวอรพรรณ  เพชรฤทธิ ์ 800 นางสาวอาอเีซาะ  วาหลง 

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 21 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

801 นายอ ามริต  คงขมึ 821 นางสาวรัชนก  แสงศร ี
802 นายอินยตั  เตาวะโต 822 นางสาวลลติภัทร  อินทร์จันทร์ 
803 นางสาวอุมา  บิลเด็น 823 นายวิทยา  ศรีสะอาด 
804 นายเอนก  เพียรโป้ย 824 นายวริิยะ  เชี่ยวชาญ 
805 นางสาวกานต์ธดิา  โยมเนียม 825 นางสาวสิรริักษ์  คะเชนทร ์
806 นางสาวกุลธิดา  โยมเนียม 826 นางสาวสุชานาถ  แซเ่ตง็ 
807 นางสาวขวัญเรือน  จนัทมาลา ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 
808 นางสาวแขลดา  พรมศรีธรรม 827 นางสาวกนกวรรณ  สาธุอยูศ่ิริกุล 
809 นางสาวจีรวรรณ  มาตวนันา 828 นางสาวกริณา  สวัสดิไชย 
810 นางสาวชฎาพร  กนัไพร 829 นางสาวเกษสดุา  วรรณโสภา 
811 นางสาวณิชมน  ต าราเรียง 830 นายจตุพล  ลือพัฒนสุข 
812 นางณิชารีย์  ศรีสงวน 831 นางสาวจรญิญา  จริยภิญโญ 
813 นางสาวดลยา  แกว้คง 832 นายจักรภทัร  วิบูลยบ์ูรณะสกุล 
814 นางสาวธนัญญา  โซะเฮง 833 นางสาวจิรนันท ์ เกิดทว ี
815 นางสาวธมลพรรณ  ไชยสังข์ 834 นายณกรณ ์ ปาสุวรรณ 
816 นางสาวธญัชนก  หงษ์ยนต ์ 835 นายณภัทร  สวัสดิ์มูล 
817 จ่าอากาศเอกพงษ์สริิ  อาวรณ ์ 836 นางสาวณัฐภัสสร  ดวงทอง 
818 นางสาวพิทยาภา  พิทยาบดนิทร ์ 837 นางสาวณิชารัศม ์ โชตอินนัต์ธิคณุ 
819 นายพิริยะ  พ่ึงเพียร 838 นางสาวณิญาพรรค์ภักดิ์  ภมุรินทร ์
820 นายเมธา  หอมประสพ 839 นายธนพล  แซต่้ง 

  840 นายธนวฒัน ์ พงษ์ทองเจรญิ 
 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 22 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

841 นางสาวนฤด ี  นมจนัทร ์ 861 นายศริะ  ยุทธวิริยะ 
842 นางสาวนติิยา  ฝอยสูงเนนิ 862 นางสาวศริิสุข  พันธเสน 
843 นางสาวนริัชชา  ศรีสวาท 863 นายศุภโชติ  สุริยะชัย 
844 นางสาวปวิตรา  คลองเงนิ 864 นายศุภวิชญ์  ทองงาม 
845 นางสาวปาณิศา  ชมภูมิง่ 865 นางสาวสาวิตรี  ปิยะสขุ 
846 นายพงศธร  โรจน์ทนง 866 นางสาวสุภัสสร  อยู่ทอง 
847 นางสาวพิมพ์สิร ิ สร้อยแสง 867 นางสาวอมรรตัน ์ สขุช่วย 
848 นางสาวแพรวพรรณ  จุฬาสมฤทธิ ์ 868 นางสาวอริสา  ริจบญุ 
849 นางสาวภัทรวด ี ซาเสน 869 นางสาวอาตีฟะห ์ คนแกต่าช่าง 
850 นางสาวภัทรสดุา   วงศโ์ชต ิ 870 นางสาวอนิทร์ชนาฎ  ภาคินกีิตติ์ธญัญา 
851 นางสาวภัทราวด ี อนิทรวฒันา 871 นางสาวอุมาพร  วงค์ภักด ี
852 นางสาวภิญญดา  มัญยานนท์ 872 นางกชกร  สิทธิสร 
853 นายภุชงค ์ เข็มเฉลิม 873 นางสาวชยาพรรณ์  จนัทร์ภกัด ี
854 นางสาวลลติา  ค านวนด ี 874 นายธนพล  มชี านาญ 
855 นางสาววนดิา  ธานีครุฑ 875 นายธนพล  วัฒนสุข 
856 นางสาววรรณภาภรณ ์ สขุศรี 876 นางสาวนาอีหม๊ะ  สะอ ิ
857 นางวราภรณ ์ วรภัคพศวัต 877 นายบรรจง  ศรีก าพล 
858 นางสาววรีลักษณ ์ ผวินวล 878 นางสาวพรพรรณ ์ จนัเวียง 
859 นายวรุต  ขจรกติติสกุล 879 นางสาวพัชรวจี  แซ่ลิ้ม 
860 นางสาววรีวรรณ  พ่ึงรตัน ์ 880 นางสาวเภาพงา  ติ๊บตุ้ย 

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 23 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

881 นายวัชรากร  จนัทรเ์กดิ 901 นายภัทรพงษ์   โฆษะ 
882 นางสาววธัญา  บุญมีป้อม 902 นางสาวภาพิยา  ประดิษฐ ์
883 นางสาวศรัณย์พร  เอียดพิทกัษ์ 903 นางสาวมนิตรา  รอมาล ี
884 นางสาวสุจติรา  มามะ 904 นางสาวไมสาเราะห์  หะยีสะน ิ
885 นางสวุรนิทร์  พารซ์ิงเงอร ์ 905 นางสาวสโรชา  ชัยอาภา 
886 นางสาวอาริยา  เจียกกระโทก 906 นางสาวเสาวนีย ์ แสงหลู ่

ปริญญาศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศกึษาศาสตร)์ 907 นางสาวอรทัย  จรุงลาภศกัดิ ์
887 นางสาวพรทิพย์  สุสขุ 908 นางสาวอารีรตัน ์ ซาวค าเขต 
888 นายพัลลภ  เพ็ชรรุ่ง ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 909 นางสาวกรรณิการ์   ณ ถลาง 
889 นายกฤษดา  บัลบาห ์ 910 นายเกรียงไกร  พัฒนสขุศร ี
890 นางสาวกญัญารัตน์  เอียดสยุ 911 นายไตรรตัน์  เต็งประกอบกจิ 
891 นางสาวกติิยา  มานช ู 912 นายทศพร  สุกใส 
892 นางสาวครองขวญั  ขันศิร ิ 913 นางสาวทิพย์สุคนธ์  ทองทววีิวฒัน ์
893 นางสาวชดิชนก  แจ่มจ ารัส 914 นางสาวเบญจมาศ  ศีร ี
894 จ่าอากาศตรหีญงิณัฐกาญจน์  บุญยิ่ง 915 นางสาววมิลวรรณ  ปราบเขตต ์
895 นางสาวณัฐมน  กฤตธิ ารง 916 นายศรัณย ู โนนโพธิ ์
896 นางสาวธดิา  ราหรุักษ ์ 917 นางสาวศริิงาม  นันตะร ิ
897 นางสาวนชิกานต ์ สายธน ู 918 ร้อยตรีสรสิทธิ ์ ศิริโต 
898 นางสาวปวีณา  สวยกลาง 919 นางสาวสิรกิมล  เสรมิสุข 
899 นายพงศกร  ก้อนส ี 920 นางสาวสุไอลา  มะสาแม 
900 นางสาวภัทฑา  คงค า   

 

 



 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 

รับจริง วันที่ 8 เมษายน 2565 (คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 8.00-9.00 น.) 
ณ อาคาร KLB 501 

แถวที่ 24 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 

921 นายอัลไพศอล  สาและ 924 นางสาวเพียงณัชริษา  ทองจันทร ์
922 นางสาวฮามีดะ๊  ส ามะเนี๊ยะ 925 พระมหายงยุทธ ์ท าพะพันนะ 
923 นางสาวจันทริา  อนิสุ่ม   

 
หมายเหต ุ
 นายณัฐวุฒ ิ ธิติกวนิสกุล  รหัสประจ าตวั 5904016127 นักศึกษายงัไมไ่ดข้ึ้นทะเบียนบัณฑิต  หนว่ยปรญิญาบัตรฯ 
ขอแจง้วนัสุดทา้ยในการช าระเงนิค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คือ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 หากเกนิจากก าหนดดังกล่าว           
จะไมม่ีสิทธิ์เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร และไม่สามารถขอเขา้รับพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรในรุน่ถดัไปได้ 


