
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เรื่อง  ผลการคดัเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8 
--------------------------------------------------------- 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาช้ันปริญญาโท         
ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2557 น้ัน 

  ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8 ตามรายช่ือที่แนบท้ายประกาศน้ี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
วันที่ 4 พฤษภาคม  2557  เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โดยให้ชําระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     
และลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1  เป็นดร๊าฟ  สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังน้ี 

1. ศึกษาดูงานในประเทศ  เป็นจํานวนเงิน  20,000 บาท 

2. ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เป็นจํานวนเงิน  30,000 บาท 

   พร้อมนําเอกสารตามแนบท้ายมาประกอบการข้ึนทะเบียนด้วย ผู้ที่ขึ้นทะเบียน      
นักศึกษาแล้วไม่มีสิทธิขอเงินคืน  ผู้ที่ไม่มาขึ้นทะเบียนถือว่าสละสิทธ์ิ 

  ปฐมนิเทศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557  เวลา  17.00 น. 

    ณ ห้องโสตทัศนศึกษาฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

  เปิดเรียน วันที่  10  พฤษภาคม 2557 

  เวลาเรียน วันศุกร์  เวลา 17.00 น. - 21.00 น. 

    วันเสาร์  เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

  ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7 

                                                     ลงช่ือ           วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์                

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(สําเนา) 



 

 

 
 

เอกสารประกอบการข้ึนทะเบยีนเปน็นักศึกษา 
 
    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  จะต้องนําเอกสารมาเพ่ิมเติมในการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ดังนี้ 

 
1. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1” แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีปกมีแขน ไม่สวมแว่นตากันแดด 

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 
2. สําเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 1 ฉบับ  (ถ้าไม่ได้ย่ืนเม่ือสมัคร     

ให้นํามา 2 ฉบับ) 
3. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  1 ฉบับ (ถ้าไม่ได้ย่ืนเม่ือสมัครให้นํามา      

2 ฉบับ) 
4. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน  3  ฉบับ 

- สําหรับธนาคาร  2  ฉบับ 
- สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย  1  ฉบับ 

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่หน่วยงานราชการออกให้  1  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาช้ันปริญญาโท   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นท่ี  8 

( สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ) ประจําปีการศึกษา  2557 

ลําดับท่ี  ชื่อ นามสกุล  
1 นางสาว กนกกาญจน ์ กาญจนจรัส 
2 นางสาว กนกวรรณ คุ้มทิม  
3 นางสาว กมลวรรณ แสงทอง  
4 นาย กฤษฎา วงเวียน  
5 นางสาว กฤษณา เจนวิทยารักษ์  
6 นางสาว เกริริณ ภู่สกุล  
7 นางสาว คณิภรณ์ สุขแพง  
8 นาย คเณศ ติ้วสกุล  
9 นางสาว คอลีเย๊าะ ยายา  

10 นาง จงรักษ์ บิซซอน  
11 นางสาว จตุพร ไชยชนะ  
12 นางสาว จริยา แก้วเรืองฤทธ์ิ  
13 นาย จักรพงษ์ เหลืองอ่อน  
14 นาย จักรวิทย์ ตันตระกูล  
15 นางสาว จันทิมา ทองนุ่น  
16 นางสาว จารุณี สังข์วาษา  
17 นางสาว จารุณี อังศุภนิช  
18 นางสาว จิตติมา จิรจามร  
19 นาย จิรวัฒน์ เจือจันทร์  
20 นางสาว จิราพร ชูสวัสดิ ์  
21 นางสาว จุฬาลักษณ์ แฮริสท ์  
22 นางสาว ชญธร ปกแก้วลิพร  
23 นางสาว ชฎาธาร กลิ่นแก้ว  
24 นาย ชนม์เสร ี สาระณะ  
25 นางสาว ชไมนันท์ ส้อตระกูล  
26 ร.ต.ท หญิง ชไมพร สุภาคม  
27 นางสาว ชัชฎาภรณ ์ เรืองแพ  



28 นาง ชุลีกร พานิชวงศ์  
29 นาย เชาว์วรรธน์ จิตภักด ี  
30 นางสาว ฐปิตา ติระนนท ์  
31 นาย ฐานันดร ผลวงษ์  
32 ร.ต.ท หญิง ฐาปนี วารินสะอาด  
33 นางสาว ณธิป อภิญญาะนธาดา 
34 นางสาว ณัฐพร โสภณาพิกุล  
35 นางสาว ดอยรียะฮ ์ เละสัน  
36 นาย ดิถ ี ดําคง  
37 นาย เดชรชต เลี้ยงสกุล  
38 นาย ทศพล สนิทเปรม  
39 นางสาว ทัศนีย์ หมดจด  
40 นาย ทินวัฒน์ แย้มสวน  
41 นาย เทพบํารุง หมวดมณี  
42 นาย ธนกิตต ์ วงศ์สวัสดิ ์  
43 ร.ต.ท. ธนภพ รัตนบุร ี  
44 นาย ธนาวุฒิ บํารุงถิ่น  
45 นางสาว ธรรญธร แต่งวงศ์  
46 นาย ธฤต สุพุทธยางกูร  
47 นางสาว ธารทิพย์ อ๋องผู้ดี  
48 นาย ธิติกร ทองรักษ์  
49 นาย ธีระวัฒน์ ศศิธร  
50 นางสาว นพวรรณ เจียรนิติธร  
51 นาย นราธิป สายทอง  
52 นาย นฤพาน พูลสวัสดิ ์  
53 นางสาว นฤมล แซ่เอ๋ียว  
54 นาย นฤษดินทร ์ วานิชพัฒนกุล  
55 นาง นวรัตน์ ศรีนวลขาว  
56 นางสาว นัฎฐกา กสิคุณ  
57 นาย นัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล  
58 นาง นันท์นภัส ชายเกลี้ยง  
59 นางสาว นันทวรรณ แป้นกลม  



60 นางสาว นันทิตา ศิริเลิศธนานนท์ 
61 นางสาว นาริฐา ฤกษ์สํารวจ  
62 นาย นาวิน เพชรจันทร ์  
63 นาย นาวี ถิ่นสาคู  
64 นางสาว นิตยา ชัยณรงค ์  
65 นาย บันลือศักดิ ์ อุ่มเมือง  
66 นางสาว บุญลักษณ์ เอกเจริญทรัพย์ 
67 นาง บุบผา ประทีป ณ ถลาง 
68 นางสาว เบญจพร ธนาเจริญสกุล  
69 นาย ปกาสิทธิ์ ขุนราช  
70 พ.ต.ท. ประเทือง ผลมานะ  
71 นางสาว ประภาพรรณ น่ิมละมัย  
72 นาย ประสิทธิ์ อิ่มวิเศษ  
73 นาย ประเสริฐ ชูจตุโร  
74 นางสาว ปวรัตน์ ฤทธิ์สวัสดิ ์  
75 นาย พงศกร สุขเพ็ชร ์  
76 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ กิจก่อทรัพย์  
77 นาย พงษ์ไกร วงษ์หิรัญญิการ์ 
78 นาย พงษ์ศักดิ ์ มีมุสิก  
79 นางสาว พรพิมล คุรุ  
80 นาย พรรษา แก้วจีน  
81 นางสาว พรสวรรค์ บุรพชนก  
82 นางสาว พัชรินทร์ พจนารถโกมล  
83 นางสาว พัทธดา ย่องลั่น  
84 นางสาว พัทธนันท์ ศรีมีวงศ์  
85 นางสาว พิชญาภา เพ็ชรจรูญ  
86 นางสาว พิชาดา คงบัน  
87 นาย พิทยา ชนาวุฒิ  
88 นางสาว พิมนณัฎฐ์ กลับด ี  
89 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ แร่ทอง  
90 นาย พีรสิทธ์ิ หนุพยันต ์  
91 นางสาว ภทรมณ ฤทธิวงศ์  



92 นางสาว ภวิณรัฎฐ์ เปรมนิยา  
93 นางสาว ภัทรพร ซื่อธรรมวงศ์  
94 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญเกต ุ  
95 ว่าที่ ร.ต. ภัทราวุธ สุขลักษ ์  
96 นาย ภูมิพัฒน์ คู่อรุณ  
97 นางสาว มณฑิตา แสงเพชร  
98 นาย มณศักดิ ์ บุตรหมัน  
99 นางสาว มัลลิกา นาทัง  

100 นางสาว เมวด ี ถมทองคํา  
101 นางสาว รัชกร วุฒิ  
102 นางสาว รัชนี จักขุจันทร  
103 นางสาว รัฐภรณ์ อริยะอุดมกิจ  
104 นาง รัตนา จันทร์จะนะ  
105 นาย ราชพฤกษ ์ เต้าทอง  
106 นางสาว ฤดีมาศ พันธุ์พฤกษ์  
107 นางสาว วรรณา ทองสกุล  
108 นางสาว วริศรา ภวัครานนท์  
109 นางสาว วันวิสาข์ น้อมเฉลิม  
110 นาย วิชชา แซ่ก้าง  
111 นางสาว วิชชุพัชร ์ ชุมนวน  
112 นางสาว วิชุณ ี ชวาลปัญญาวงศ์ 
113 นาย วิทวัส วรรณกิตติคุณ  
114 นางสาว วิภาพรรณ งานดี  
115 นางสาว วิลาวรรณ ดีทอง  
116 นางสาว วิลาวรรณ ฤทธิ์มาก  
117 นางสาว วิไลลักษณ ์ จาดกลุ่น  
118 นางสาว วิศัลยา บุญชดั  
119 ร.ต.ท. วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา  
120 นาย ศราวุทธ์ มีบุญ  
121 นางสาว ศศิประภา แซต่ัน  
122 นางสาว ศิริวรรณ สุดเสียงแจ้ว  
123 นาง ศิริวรรณ ชูช่วย  



124 นางสาว ศิริอมลรญา เอกทวีวัฒนเดช 
125 นางสาว ศุภมาศ บางพันธุ์รัตน์  
126 นาย โศธัยสิปป์ เพ็งเล็ง  
127 นางสาว สถาพร สีนุ่น  
128 นาย สมศักดิ ์ ฉั่วเจริญ  
129 นาย สรธร ทวีสมาน  
130 นาย สรุศักดิ ์ ลิ่มสกุล  
131 นาย สวรรยา เอียดตรง  
132 ร.ต.ท.หญิง สินีนาฎ เชิดชตูระกูลทอง 

133 นาย สุกิจ สิทธิชัย  
134 นาง สุจิรา หนูประดิษฐ์  
135 นางสาว สุชาดา สุดจิตร  
136 นางสาว สุธาทิพย์ มีพร้อม  
137 นางสาว สุธินี รัตนวัย  
138 นาย สุพจน์ สีผม  
139 นางสาว สุมิตรา โมสิกะ  
140 นาง สุวิมล หวงธนะภัณฑ์ 

141 นางสาว โสภิดา ปลั่งเปล่ง  
142 นางสาว หทัยทิพย์ โพธิ์มาศ  
143 นางสาว หทัยภัทร จันทร์หนู  
144 นางสาว อนิสา ขนาดผล  
145 นางสาว อนุศรา ไกรทองอยู่  
146 นางสาว อภัสรัฐ วรนุช  
147 นาย อภิภู เอียบสกุล  
148 นางสาว อรพิไล สีสว่าง  
149 นางสาว อรวรรณ อ่องเจริญ  
150 นางสาว อรอุมา มักคุ้น  
151 นางสาว อลิษา หะยีการิม  
152 นางสาว อลิสา อ่ําลอย  



153 นาย อัครวัฒ ไชยขวัญ  
154 นางสาว อัญชนา ตรรกดุษฎี  
155 นางสาว อุมาพร แก้ววารี  
156 นาย เอกชัย ศรีวุฒินพกุล 

157 นาย โอฬาร พฤทธ์ิปกรณ์ 

158 นาย ฮาริชาร์ท สุกใส  
159 นาย สิทธิเดช ถนิตฤทธิพร  

 ***************************************************************************************************** 

หมายเหต ุ จะเรียกชื่อสํารองเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบ 
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