บัณฑิตพิการที่สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2562 (รุ่นที่ ๓๓ – ๔5)
จานวน 141 ราย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ (รุ่นที่ ๓๓) จานวน 6 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายณัฐพล นันทวณิชย์

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (นั่งวิลล์แชร์)

๒.

นายจรัล คงได้

นิติศาสตร์

ทางการเห็น

๓.

นายยสวุฒิ ปลั่งกลาง

นิติศาสตร์

ทางการเห็น

๔.

น.ส.วาสนา วุฒิยา

บริหารธุรกิจ

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(แขน – ขา ปากบิดงอ)

๕.

นายจตุพล หนูท่าทอง

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น

๖.

นายจักรพันธ์ พิทักษ์ชาติ

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ (รุ่นที่ ๓๔) จานวน 9 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายณัฐชนท์ ธนศิริโรรัตน์

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

นิติศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๒.

นางสาวขวัญฤทัย คงทอง

๓.

น.ส.วันวิสาข์ ตระการพรสมบัติ

บริหารธุรกิจ

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (แขน)

๔.

นายสัณห์ สอนรักษ์

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๕.

นายนภดล เขมะรัตนา

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๖.

นางสาวเกสรา อินแก้ว

มนุษย์ศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(แขน)

๗.

นายเจริญพร สิริสุวรรณ

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๘.

นายนพเกล้า ดับโรค

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(แขน)

๙.

นายศุภชัย ชูใจ

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
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ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ (รุ่นที่ ๓๕) จานวน 11 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นางสาวจันทิมา แสงแป้น

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (ขา)

๒.

นางสาวปณิสรา พวงเพ็ชร

นิติศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๓.

นายธงชัย ว่องกิตติศักดิ์

นิติศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๔.

นายนรินทร์ จิตรจินดานุกุล

บริหารธุรกิจ

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(ขา)

๕.

นางสาวสาคร จรแจ้งจันทร์

มนุษยศาสตร์

ทางสติปัญญา

๖.

นางสาวนิลเนตร ทองกรด

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๗.

นางสาวกุศลิน พิพัฒน์พงศ์กุล

ศึกษาศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๘.

นายกิตติทร สุดประเสริฐ

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น

๙.

นายประสาท อุตสาหะ

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (แขน/ขา)

๑๐.

นางสาวพรพิมล อยู่สิงห์

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (ขา)

๑๑.

นายกรินทร์ เศรษฐธนบดี

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๓๖) จานวน 10 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายวัชระ สุทธินุ้ย

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(แขนขวาอ่อนแรง)

๒.

นายบุญเลิศ โพธิ์ตาด

นิติศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๓.

นายชาญชัย ยงยั่งยืน

นิติศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(ขาอ่อนแรง)

4.

นายศรศวัส มลสุวรรณ

นิติศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (ขา)

5.

น.ส.นวลนภา ตั้งสุทธิกมล

บริหารธุรกิจ

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(ขาอ่อนแรง)

๖.

นายชา พงศ์พิทยานันต์

บริหารธุรกิจ

ทางการได้ยิน

๗.

นายอภัย ฐิตะศิริ

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(แขน-ขาอ่อนแรง)

๘.

นางสาววิภาวรรณ แก้วนิล

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(ขา ๒ ข้างอ่อนแรง)

๙.

นายวีรานนท์ ศิริธนาพัฒน์

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(ขาซ้ายอ่อนแรง)

๑๐.

นางสาวมนันยา ทรงศิริ

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)
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ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ (รุ่นที่ ๓๗) จานวน 7 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์แจ่ม
นางสาวกุณช์ลภุส ศรีสมบูรณา
๒.
นนท์
๓.
นางสาวหนูจีน วงษ์ภาคา

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางการเห็น

นิติศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น

๔.

นางสาวชลนิชา จันทะคุณ

ศึกษาศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๕.

นางสาวชญาดา แพสุวรรณ
นางสาวสุดาพร มานะศักดิ์
บรรเจิด
นายเดชเพชร เพชรนนทรี

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น

๖.
๗.

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ (รุ่นที่ ๓๘) จานวน 8 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นางสาวพรหมธิดา โตสิบพนม

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

๒.

นายจุน ซาไก

มนุษยศาสตร์

ออทิสติก

๓.

นางสาวกรรณิกา ธรรมมา

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

๔.

นางอันนา อนันต์เจริญรัตน

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

๕.

นางสาวปทิตตา ไชยปาน

ศึกษาศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๖.

นางสาวอภิรดี โปร่งใจ

ศึกษาศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

๗.

นายธีรพันธ์ ตันตินาราพัฒน์

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๘.

นางสาวสรัญญา ทองมณี

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๓๙) จานวน 4 ราย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

คณะ

ประเภทความพิการ

๑.

นางสาวพนมพร หน่อคาหล้า

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

๒.

นางสาวชัญญานุช สมสุข

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๓.

นายสนธิศักดิ์ ชัยวัฒนพงศ์

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๔.

นางสาวหทัยรัตน์ เงากระจ่าง

สื่อสารมวลชน

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
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ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๔๐) จานวน 20 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑.
นายเล็ก สีสะอาด

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

นิติศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

๒.

นางจรรยา ดาวรุ่ง

๓.

นายยุทธนา ขันสันเทียะ

บริหารธุรกิจ

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

4.

นางสาวมาลี ไชยหาญ

บริหารธุรกิจ

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๕.

นางสาวสุรีย์พร ปัญญาเสน

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

๖.

นายณัฐพร มุขโต

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกาย(การเคลื่อนไหว)

๗.

นางสาวศวิตา จั่นผ่อง

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกาย(การเคลื่อนไหว)

๘.

นายศุภฤทธิ์ กาญจนบูรณ์

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๙.

นางสาวปรารถนา นคราวัฒน์

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

๑๐.

นายณัฐภูมิ พิณคเณศ

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

๑๑.

นางสาวศิริวรรณ ศรีทาเวช

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๑๒.

นางสาวสุกัญญา มะแก้ว

ศึกษาศาสตร์

ทางการเห็น

๑๓.

นายกวี เจริญก้าวไกล

วิทยาศาสตร์

ทางการได้ยิน(หูตึง)

๑๔.

นายธนศักดิ์ เวียงแก้ว

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๑๕.

นางสาวจิราพร เหมพุทธ

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

16.

นายชัยวัฒน์ นุกูลกิจ

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

17.

นางสาวจุฑามาศ วันพิรัตน์

รัฐศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

18.

นายณฐวรรธ วงศ์อนันต์กิจ

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

19.

นางสาววิริยา วิวัฒรางกูล

รัฐศาสตร์

ทางการได้ยิน(หูตึง)

20.

นายอุดม อ่อนนาเลน

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)
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ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๔๑) จานวน 14 ราย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

คณะ

ประเภทความพิการ

นิติศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

๑.

นางสาวพัชรมณฑ์ เสวนา

๒.

นางสาวกมลพรรณ หะพินรัมย์

บริหารธุรกิจ

ทางการได้ยิน

๓.

นายธนาดุล อินทรพันธ์

มนุษยศาสตร์

๔.

นายชูเกียรติ พลหาญ

มนุษยศาสตร์

๕.

นางสาวจารุจรรย์ จีรวิทย์ขจร

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(วิลล์แชร์)
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
(กล้ามเนื้ออ่อนแรง)
ทางการได้ยิน

๖.

นางสาวภณิตา ชวภัทรธนากุล

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(วิลล์แชร์)

7.

นางสาวดวงใจ โอแกน

มนุษยศาสตร์

ทางการเรียนรู้

8.

นายกิตติศักดิ์ บุญบารุง

ศึกษาศาสตร์

ทางการได้ยิน(หูตึง)

9.

นายไพฑูรย์ ลือพงศ์ไพจิตร

วิทยาศาสตร์

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (ไม้ค้ายัน)

10.

นายปณัช อาภาวุฒิชัย

วิทยาศาสตร์

ออทิสติก

11.

พระสมนึก พลพงษ์

รัฐศาสตร์

ทางจิตใจ

12.

นางสาวชลธชา บุษยาวิภาธร

รัฐศาสตร์

13.

นางสาวชฎาพร พุทธวิริยะ

สื่อสารมวลชน

14.

นายประทิน สิทธิชัย

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(ขาเทียม)
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
(น้าลายไหลออกตลอดเวลา)
ทางการเห็น(เลือนราง)

ศิลปกรรมศาสตร์

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕๕9 (รุ่นที่ ๔2) จานวน 11 ราย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

คณะ

ประเภทความพิการ

๑.

นายเกรียงไกร จิรังดา

นิติศาสตร์

ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว(ขาผิดรูป)

๒.

น.ส.อิสรีย์ คูณคาตา

บริหารธุรกิจ

ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว

๓.

นายวุฒิกร ทัศมากร

มนุษยศาสตร์

ออทิสติก

๔.

น.ส.กษมา บุญเสือ

มนุษยศาสตร์

ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว

๕.

นายประวรรตน์ ตันสุวรรณรัตน์

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๖.

นายอนุสรณ์ วงศ์อ๊อด

วิทยาศาสตร์

ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว(ขาผิดรูป)

6
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕๕9 (รุ่นที่ ๔2) จานวน 11 ราย(ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

คณะ

ประเภทความพิการ

7.

นายธนชาติ ศรัณย์เกตุ

รัฐศาสตร์

ทางการได้ยิน

8.

น.ส.มณฑิชา แก้วอุด

รัฐศาสตร์

ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว

9.

น.ส.ภาลิณีย์ พุทธะอรุณสิทธิ์

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

10.

น.ส.กมลรัตน์ พันธุขันธ์

รัฐศาสตร์

ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว(วิลล์แชร์)

11.

นายณัฐพร มุขโต

เศรษฐศาสตร์

ทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว(เดินช้า)

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕60 (รุ่นที่ ๔3) จานวน 5 ราย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

คณะ

ประเภทความพิการ

นิติศาสตร์

การเคลื่อนไหว(ใส่แขนเทียม)

๑.

นายณัฐพัชร์ เพชร์ดีไกรกุล

๒.

นางสาวศิวพร จักขุ

บริหารธุรกิจ

การเคลื่อนไหว(นั่งวิลล์แชร์)

๓.

นายณัฐภูมิ จิตติบุญเรือน

มนุษยศาสตร์

ออทิสติก

๔.

นายธนพนธ์ อักษรประเสริฐ

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

๕.

นางสาวชนิกา แซ่หว้า

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

ประจาปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕61 (รุ่นที่ ๔4) จานวน 15 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
นายสุกฤษฎิ์ พูลเพียร

คณะ
นิติศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางการเห็น(เลือนราง)

2.

นางสาวสิริมา จิรเจริญเวศน์

บริหารธุรกิจ

ทางการเคลื่อนไหว

3.

นางสาวสุธาสินี ชื่นยะปลอก

มนุษยศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหว

4.

นายพิทักษ์ เครือพิมาย

มนุษยศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหว

5.

นางสาวสาวิตรี ทบวัน

มนุษยศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหว

6.

นายเทอดศักดิ์ สุจจิตร์จูล

มนุษยศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหว

7.

นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

8.

นางสาวกมนนัทธ์ ศรีหะจันทร์

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

9.

นางสาวนิรัญญา หนูเหมือน

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

8
ประจาปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕61 (รุ่นที่ ๔4) จานวน 15 ราย (ต่อ)
ลาดับที่
10.

ชื่อ – สกุล
นางสาวอายนี ละนิงติง

คณะ
ศึกษาศาสตร์

ประเภทความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว,ร่างกาย

11.

นางสาวชยาภา สวัสดี

ศึกษาศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหว

12.

นายชาตรี หลวงอุดม

วิทยาศาสตร์

ทางการได้ยิน(หูตึง)

13.

นายยุทธศักดิ์ สอนนา

รัฐศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหว,ร่างกาย

14.

นางสาวพรไพลิน ศรีวิภาสถิตย์

เศรษฐศาสตร์

พิการซ้อน

15.

นายอนุวัฒน์ ธนาสดใส

สื่อสารมวลชน

ทางการได้ยิน(หูตึง)

ประจาปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕62 (รุ่นที่ ๔5) จานวน 21 ราย
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

คณะ

ประเภทความพิการ

1.

นายอนนท์ อุ่นทยา

นิติศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

2.

นายมเหศักดิ์ วงษ์นอก

นิติศาสตร์

3.

นางสาวนงลักษณ์ เจริญวัชราภัย

บริหารธุรกิจ

4.

นางสาวธัญวลัย ตาลสมบุญ

บริหารธุรกิจ

ทางการเห็น(บอดสนิท)
ทางการเคลื่อนไหว
(ขาสั้น ยาว ไม่เท่ากัน และเป็นข้อสะโพกซ้ายเสื่อม)
ทางการเคลื่อนไหว(ใส่ขาเทียม)

5.

นางสาวกมลชนก ศรีพูนภักตร์

บริหารธุรกิจ

ทางการเคลื่อนไหว(เดินกะเผลก สูง-ต่า)

6.

นางสาวนงค์นุช ทุมทอง

มนุษยศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหว(ไม้ค้ายัน)

7.

นางสาวรสสุคนธ์ โตประยูร

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

8.

นางสาวปนัสนันท์ พิมพ์วันวงศ์

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

9.

นางสาวมุทิตา สุนทรัตต์

มนุษยศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

10.

นายลักษณ์ ผิวนวล

มนุษยศาสตร์

11.

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีรุ่งเรือง

รัฐศาสตร์

12.

นายบวร ยิ้มสมบัติ

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)
ทางการเคลื่อนไหว
(ขาซ้ายอ่อนแรง ใส่เครื่องช่วยพยุง)
ทางการเห็น(เลือนราง)

13.

นางสาวพิมพ์ชญา วงศ์ธนากิตติ์

รัฐศาสตร์

ทางการเห็น(บอดสนิท)

14.

นางสาวราชาวดี ใจหงิม

สื่อสารมวลชน

ทางการเคลื่อนไหว(วิลล์แชร์)

9
ประจาปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕62 (รุ่นที่ ๔5) จานวน 21 ราย (ต่อ)
ลาดับที่
15.

ชื่อ – สกุล

คณะ

ประเภทความพิการ
ทางการเห็น(เลือนราง)

16.

นายสุพัชรชัย เนตรจันเจริญสุข
นายกวี สุพัง

สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน

ทางการเคลื่อนไหว(วิลล์แชร์)

17.

นายณัฐกิตติ์ ศิริกาญจนาวงศ์

สื่อสารมวลชน

ออทิสติก

18.

นายพรพจน์ ยิ้มเจริญ

สื่อสารมวลชน

ทางการเคลื่อนไหว(แขนขวาขาด)

19.

นายวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์

สื่อสารมวลชน

ทางการเห็น(บอดสนิท)

20.

นายฉันท์ทัต ชัยวรศิลป์

สื่อสารมวลชน

ทางการเคลื่อนไหว(วิลล์แชร์)

21.

นายสงกรานต์ พรชื่น

ศิลปกรรมศาสตร์

ทางการเห็น(เลือนราง)

