
 
กําหนดการสอบสมัภาษณ�คัดเลอืกเข�าศึกษา 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)  
จังหวัดภูเก็ต รุ(นท่ี 9 ณ ห�องโสต โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

------------------------------------- 

วันเสาร�ท่ี  4  เมษายน  ๒๕๕8 

 

คาบท่ี 1  เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 

   เลขท่ี  01 – 75 

คาบท่ี 2 เวลา  13.00 น. – 16.00 น. 

   เลขท่ี  76 – 150 

คาบท่ี 3  เวลา  16.30 น. –  เป<นต�นไป 

   ตั้งแต(เลขท่ี   151   เป<นต�นไป  

 

- ผู�ท่ีสมัครทาง Internet ให�นําหลักฐานการชําระเงินแล�วมาแสดงด�วย 

- ผู�ท่ียังไม(ส(งหลักฐานสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี ให�นําหลักฐานมาแสดง
วันสอบสัมภาษณ� 

- ให�ผู�เข�าสอบสมัภาษณ�รายงานตัวก(อนเข�าห�องสอบสมัภาษณ� คาบเวลาน้ัน 
30 นาที 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

ประกาศ โครงการบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต จังหวดัภูเก็ต 
เรื่อง  รายช่ือผู#มีสิทธิสอบสัมภาษณ( 

--------------------------------------------------------- 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข#าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จังหวัดภูเก็ต รุ.นท่ี 9 ป1การศึกษา ๒๕๕8 นั้น 

  ให#ผู#มีสิทธิสอบสัมภาษณ(ตามรายชื่อแนบท#ายประกาศนี้ ไปสอบสัมภาษณ( ณ ห#องโสต 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันเสาร(ท่ี 4 เมษายน 2558  ตามลําดับท่ีวันและเวลาท่ีกําหนดผู#ท่ีไม.ไป
สอบสัมภาษณ(ถือว.าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ( 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    31   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 

        สําเนา 
                                                                                         
      (รองศาสตราจารย(อรุณทวดี  พัฒนิบูลย() 
                                                ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาว อรุณพร อุตสาหะ
2 นางสาว นิชาภา รุจนเวชช
3 นางสาว ชลิตา สิทธิทัต
4 นางสาว ชลธิชา แกวฉลวย
5 นางสาว สุนันทา กล่ินชิตร
6 นางสาว รุจิพร เพชรพูนทรัพย
7 นางสาว สุธิดี สัตตรัตนไพจิตร
8 นางสาว สิสชารัช นิตยกิจสมบูรณ
9 นางสาว ฐิติรัตน นาคนคร

10 นางสาว ภัทริน เพชรแกว
11 นางสาว วีนัส วิทยธรรมโสภณ
12 นาย กันตพัทธ ธนาวิชชพงศ
13 นางสาว วลัยลักษณ ชูเรือง
14 นาย สมนึก สายระยา
15 นางสาว ชิดชนก คํามีผล
16 นาย วัชรพงศ วิมลโสภา
17 นาย กิตติ ไพโรจนภูษณะ
18 นาย อดิศร โพธิพงศา
19 นาย นภธร หงษสา
20 นางสาว ปยะพร บุญรักษ
21 นางสาว จริยา เกตุพยัคฆ
22 นางสาว วิชชุดา พงษสําราญ
23 นางสาว วีณา ควรคิด
24 นางสาว นพมาศ ปาลกําเนิด
25 นางสาว นภัสทนันท นิธิยารัตนานนท
26 นาย วชิรวรรษ ทัศพร
27 นาย ชวินทร ตันติวิวัฒนวงศา
28 นางสาว ศศิธร หลักบาน
29 นางสาว สุพิชญา ปยะธรรม
30 นาย วรชัย เกิดทรัพย
31 นาย อดิศร จรประดิษฐ
32 นางสาว จิตรวรรณ บุญขวัญ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณคัดเลือกเขาศึกษาชั้นปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุนที่  9

( สาขาวิชาการจัดการ ) ประจําปการศึกษา  2558



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล
33 นางสาว ธัญวรรณ รัตนชู
34 นางสาว ดวงกมล แซตัน
35 นางสาว รักษิณา พิศุทธิกิจ
36 นางสาว นัชชา รังเสาร
37 นางสาว ปวรัชญ หอมอุทัย
38 นาย เลิศชัย กมลสิทธิสถิต
39 นาย อรรถพงศ ชังคาวณิช
40 นางสาว ฐานิยา สายสุวรรณ
41 นางสาว ชนาพร เช้ือญวน
42 นาย ทศพร โพธ์ิไทรงาม
43 นางสาว สุขใจ วิเศษ
44 นาย ปรเมศ สุวรรณจํารูญ
45 นาย เรวัฒตะ เต็มนา
46 นาย มัฆวัน วาจาสัตย
47 นางสาว สโรชินี สังวาลย
48 นาย ดนัย สังขหิรัญ
49 นางสาว กิตติยา ประสิทธ์ิ
50 นางสาว ธิดารัตน แกวกลม
51 นางสาว สายใจ สงชู
52 นาย วัชระ พรหมพันธุ
53 นางสาว เพียงใจ จันทรแกว
54 นางสาว ปานรดา ประดิษฐผล
55 นาย ชัยรัตน บุญรักษ
56 นางสาว ณัฎฐา ทองคงแกว
57 นาย มหัทธโน เอี๋ยวพิพัฒน
58 นางสาว เพ็ญนิสา ผอมขํา
59 นางสาว ภาวิณี สุขาภิรมย
60 นางสาว สุพรรษา ออนจันทร
61 นางสาว นันทนา บุตรมาตา
62 นางสาว วชิราภรณ พลประสิทธ์ิ
63 นางสาว เลิศขวัญ ตันสกุล
64 นาย เอกรินทร พรหมยารัตน
65 นาย ยุรนันท ทองวิเชียร
66 นางสาว ววิภาวี คามวุฒิ
67 นางสาว เพ็ญชุดี อินทะสะระ
68 นางสาว ชฎากานต พวงสุวรรณ
69 นางสาว อภิชญา ประสิทธิชัยวุฒิ



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล
70 นางสาว จิระประภา ละอองแกว
71 นางสาว ดารุณี อินทมุณี
72 นางสาว เอมอร ทิพยุทธ
73 นางสาว ประภาสิริ สุทธิแปน
74 นางสาว อรนุช เจริญผล
75 นางสาว ธิติกา แสงกลัด
76 นางสาว ยุวธิดา เพ็งโพธ์ิทอง
77 นาย ชรินทร โยธาบริบาล
78 นางสาว สุทธิษา จินดาพล
79 นางสาว วลัยพร สุนทรักษ
80 นางสาว อุไรพรรณ อธิกิจรุงเรือง
81 นางสาว พวงแข เพาะผล
82 นางสาว วันวิสา จินดาพล
83 นาย พรเกียรติ ตั้งทับสุนทร
84 นางสาว ประภัสสร เช้ือสาย
85 นางสาว ณยฎา อิ่มศิริ
86 นางสาว มัทยา เลียบทอง
87 นาย ณัฐวัฒน วิภาธนสวัสดิ์
88 นาย วาทิต อุปพันธ
89 นางสาว ปุณยทรรศน อุตรนาค
90 นางสาว ศิริอักษร โกมลกุญชร
91 นางสาว อัษฎาพรรณ อักษรศรี
92 นางสาว ณชนก สิริรัตติกาล
93 นาย ปยะพงษ ปะวะภูชะโก
94 นางสาว อนงนาฎ สุกใส
95 นาย ศศิพงศ ยิ่งเมือง
96 นางสาว นภาภรณ วิเศษสิงห
97 นางสาว รุจิรา ประทีป ณ ถลาง
98 นางสาว ภัทราวรรณ ชิตะวัชร
99 นางสาว จุฑาภรณ พงศทองเมือง
100 นางสาว เขมธัชกานท สกุลกฤติธีนันท
101 นางสาว ชุริกาญจน ม่ิงโอโล
102 นางสาว พิชาวีร ศรีพิริยธรรม
103 นางสาว นันทนา สมบัติ
104 นาย สรวิศ ทรงคุณ
105 นางสาว ฟองฝน สุภาพ
106 นางสาว ปรีดาพร ปานประเสริฐ



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล
107 นางสาว กัญญนลิน พานทอง
108 นางสาว นัสชนันท รอดคุม
109 นาย ธนิต วงศโลหะ
110 นางสาว สาธินี กาญจนะ
111 นางสาว ปริณดา สมรักษ
112 นาย มานิตย พิมพาเรียน
113 นาย ณัฐกร แซอึ๋ง
114 นางสาว ภัทรวดี เกิดเนตร
115 นางสาว ลักษมี สวัสดิ์วิทยากุล
116 นางสาว สุมาลี แกวเขียว
117 นางสาว น้ําฝน แซตัน
118 นาย ฤทธิกร คงสง
119 นาย เฉลิม ชูช่ืน
120 นางสาว ธารารัตน บุญกลาง
121 นาง จิตตพร แกวสามดวง
122 นางสาว กฤษณา อิทธิสกุลชัย
123 นางสาว ชุติมา ล่ิมถ่ิน
124 นางสาว สุธิดา โรจชะยะ
125 นางสาว เพ็ญวดี บุญดํา
126 นาย แทนไท สังวร
127 นางสาว ประภาพรรณ มีสมบุรณ
128 นาย สราวุฒิ ปาลิมาพันธ
129 นาย สุวัฒชัย สิงหพันธ
130 นางสาว ลักษมี สุวรรณชวลิต
131 นางสาว นันธิยา สุวรรณมณี
132 นาย สราวุฒิ พราหมณประยูร
133 นางสาว ฉันทนา ศรีชู
134 นาย ศุภสิทธ์ิ จันทรชมคงทวี
135 นางสาว ศิริพร ตันสกุล
136 นางสาว เศวตวรรณ นาคชัยเนรมิต
137 นางสาว ภาวิณี สืบสาย
138 นางสาว กัญธณิช โสนุตมางค
139 นางสาว วนิชชา บัวแชม
140 นางสาว จารุณี สังขอาษา
141 นางสาว พิมพชนก วิสุทธิพงศานนท
142 นางสาว สุชาดา นวลพลับ
143 นาย กฤษณะ จันทรเอียด



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล
144 นาย มุทา ไวทยวงศสกุล
145 นางสาว ตรีทิพฒนิภา ศิริทวีรัตน
146 นาย ศุภณัฐ เล่ืองลือ
147 นางสาว ศิริพร ศรีสุธรรม
148 นางสาว อลินชา ชูปาน
149 นาย ศิวพร ศรีสมศักดิ์
150 นาย พิชิตพล แกวกุดัง
151 นาย สุรักษ ตุลา
152 นางสาว สราญรัตน ระวังสาสน
153 นาย สุธานนท ปยนามวาณิช
154 นางสาว นฤมล ชวยนุกูล
155 นางสาว ละอองดาว ศรีเปา
156 นางสาว วนิดา ยอแสงรัตน
157 นางสาว ขัตติยา แกวทวี
158 นาย ทรงยศ สังขขาวสุทธิรักษ
159 นาย พรเกียรติ ตั้งทับสุนทร
160 นางสาว สุภาศรี บุญเนือง
161 นางสาว คนึงนิจ แซเลา
162 นางสาว จรัญยา แดงทองดี
163 นางสาว ศิรินาถ รอดรัตน
164 นางสาว สุธีธิดา ออสกุล
165 นางสาว อริศรา แยนา
166 นางสาว วินยาภรณ รัศมีโชติ
167 นางสาว กันหา ธรรมยอม
168 นางสาว ธนิษฐา ลีลภัสธนพงษ
169 นางสาว พนิดา ปากบารา
170 นางสาว สุพัชรี แสงกระจาง
171 นางสาว ภิญสุดา มณเฑียรสุภา
172 นางสาว ทัศนีย หมดจด
173 นางสาว สมิตา ตัลยารักษ
174 นาย ธนาธิปป สุขดํา ณ พัทลุง
175 นางสาว จิราภรณ ชินรัตน
176 นางสาว มัณฑนา ตวงสิน
177 นางสาว รัชดา แมนเหมือง
178 นางสาว รัชมาศ โพธิสรณ
179 นางสาว ไวริญจน สาระภี
180 นางสาว ชนนิกานต เกิดสุข



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล
181 นางสาว กรวรรณ ผกามาศ
182 นาย ธนาโชค พูลศิริ
183 นาย อธิป ธนบัตร
184 นางสาว ศิริรัตน พูลศิริ
185 นางสาว รัฐนารี ทอทิพย
186 นางสาว จุฑาภรณ พงศทองเมือง
187 นาย ปยะพงษ ปะวะภูชะโก
188 นางสาว มัทรี ณ มณี
189 นาย อรรถพล หลิมปานนท
190 นางสาว เสาวลักษณ อินทรแกว
191 นางสาว ศิรินธรัชต สมศรี
192 นางสาว หทัยรัตน ดวงนิ่ม
193 นางสาว ลลิตา หมาดสตูล
194 นางสาว ณิชโชติภา ณ ระนอง
195 นาย อรรถพร นิลสุวรรณ
196 นาย ปกาศิต การกระสัง
197 นางสาว ภัวทรวดี เกิดเนตร
198 นาย จักรทิพย โกยธนสาร
199 นาย อาหลี หวัดแทน
200 นาย ชัยยันต สงเสริม
201 นางสาว ฉวีวรรณ ชูสงค
202 นาย สมใจ หนูแกว
203 นางสาว น้ําฝน หนูปลอด
204 นาย วิศรุต ลีลาสุธานนท
205 นางสาว ชมพูนุช หอมนาน
206 นางสาว อารีรัตน โอชาผล

207 นางสาว เกษราภรณ มลิวรรณ

208 นางสาว กรกช เทพณรงค

209 นางสาว สุภาพร หงาบุตร

210 นางสาว พนิดา ชวยคลาย

211 นาย ศิรเศรษฐ จิวนารมณ

212 นางสาว พิมพลดา เกียรติภัทรวงค

213 นาย ธนพล วิสุทธิวัชรกุล

214 นางสาว กฤษณี นาวิน

215 นางสาว วิลาวรรณ ฤทธ์ิมาก

216 นาย ธีรุตม แสงวิจิตร



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล
217 นาย พันเลิศ ขายมาน

218 นาย ภวัต กระจางพจน

219 นางสาว เพชรลดา วรสิทธิกร

220 นางสาว สุนิสา สมัครกิจ

221 นางสาว แรงใจ โชคคณาพิทักษ

222 นางสาว เหมือนฝน โชคคณาพิทักษ

223 นางสาว วนิดา กิ่งรักษ

224 นางสาว สิรินุช บุหงา

225 นางสาว ปยะมาศ นกทอง

226 นาย โสภณ พันธมาศ

227 นางสาว ภัฎษฤณ จินดาพล

228 นาย กองภพ สุขพฤกษ

229 นาย วรวิทย พิลา

230 นางสาว นันทิกาญจน ฤทธ์ิมา

231 นางสาว ศุภจิต บุญเอิบ

232 นางสาว สนธยา แซล่ิม

233 นางสาว ณัฐวรางค สาลิกา

234 นางสาว วาดตะวัน ธมชยากร

235 นางสาว ชลธี รัฐปถัมภ

236 นางสาว รุงนภา ตั้งใหม

237 นางสาว ศิริพร พัศระ

238 นางสาว มัญชุพร พรอมมูล
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