
 
 
                                   (ส ำเนำ) 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
เรื่อง  ผลกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคพิเศษ 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 10 
--------------------------------------------------------- 

  ตำมที่  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำชั้นปริญญำโท         
ภำคพิเศษ หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 10 ปีกำรศึกษำ 2559 นั้น 

  ผลกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรจัดกำร จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 10 ตำมรำยช่ือที่แนบท้ำยประกำศนี้ ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ และลงทะเบียนเรียน ณ ห้องมะฮอกกำนี โรงเรียนสตรีภูเก็ต           
วันที่ 8 พฤษภำคม 2558  เวลำ 09.30 น.– 15.00 น. โดยให้ช ำระค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ           
และลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1 เป็นดร๊ำฟ สั่งจ่ำยมหำวทิยำลัยรำมค ำแหง ดังนี้ 

1.ศึกษำดูงำนในประเทศ     เป็นจ ำนวนเงิน  20,500 บำท 
2.ศึกษำดูงำนประเทศญี่ปุ่น  เป็นจ ำนวนเงิน  30,000 บำท 
3.ศึกษำดูงำนสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี  และสมำพันธ์รัฐสวิส  เป็นจ ำนวนเงิน  45,000 บำท  
ผู้เปลี่ยนแปลงกำรศึกษำดูงำนให้ช ำระค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ และลงทะเบียน   

ตำมควำมประสงค์จะไปศึกษำดูงำนที่ใด 

   พร้อมน ำเอกสำรตำมแนบท้ำยมำประกอบกำรขึ้นทะเบียนด้วย ผู้ที่ขึ้นทะเบียน      
นักศึกษำแล้วไม่มีสิทธิขอเงินคืน ผู้ที่ไม่มำขึ้นทะเบียนตำมวันและเวลำที่ก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์ 

  ปฐมนิเทศ วันที ่ 11  มิถุนำยน 2559  เวลำ 14.00 – 17.00 น. 

    ณ ห้องโสตทัศนศึกษำฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

  เปิดเรียน วันที่  17  มิถุนำยน 2559 

  เวลำเรียน วันศุกร์  เวลำ 17.00 น. - 21.00 น. 

    วันเสำร์  เวลำ 08.00 น. - 17.00 น. 

  ประกำศ  ณ  วันที่      3      พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕9 

                                               ลงช่ือ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักดิ์  ลำภเจริญทรัพย์ 

                    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิศักดิ์  ลำภเจริญทรัพย์) 
             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 



 
 

เอกสำรประกอบกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
 
    ผูท้ี่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  จะต้องน ำเอกสำรมำเพิ่มเติมในกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ  ดังนี้ 

 
1. รูปถ่ำยสีหน้ำตรง ขนำด 1” แต่งกำยสุภำพ สวมเสื้อมีปกมีแขน ไม่สวมแว่นตำกัน

แดด ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 2 รูป 
2. ส ำเนำปริญญำบัตร หรือใบรับรองสภำมหำวิทยำลัย 1 ฉบับ  (ถ้ำไม่ได้ยื่นเมื่อสมัคร     

ให้น ำมำ 2 ฉบับ) 
3. ส ำเนำใบรับรองผลกำรศึกษำ (Transcript)  1 ฉบับ (ถ้ำไม่ได้ยื่นเมื่อสมัครให้น ำมำ      

2 ฉบับ) 
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  3  ฉบับ 

- ส ำหรับธนำคำร  2  ฉบับ 
- ส ำหรับบัณฑิตวิทยำลัย  1  ฉบับ 

6. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้  1  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล
1 นางสาว อรอุษา จีรนนท์
2 นาย ชญาน์ ธาตวากร
3 นาย บรรณวัชร พลค า
4 นางสาว จิราพร หนูเชต
5 นางสาว เสาวภา สุแสงรัตน์
6 นางสาว ปิยาภรณ์ ขอเจริญ
7 นางสาว อวยพร พรพัฒนไพบูลย์
8 นางสาว จรรยา บิลอับดุลล่าห์
9 นางสาว เกษริน ว่าโร๊ะ

10 นางสาว ราตรี แซ่ตัน
11 นางสาว พิชญาพร นนท์วิทย์
12 นาย ธนาทิตย์ ทันเพือ่น
13 นาย พีรพงษ์ ติแก้ว
14 นางสาว นิลุบล สิทธิพ์งศ์
15 นางสาว ยุพดี โกมาศกุลศักด์ิ
16 นาย ปิติพัฒน์ ปิติสุข
17 นางสาว นิชนันท์ เลอศักด์ิอนุสรณ์
18 พ.ต.ท. นิกร ชูทอง
19 นางสาว วรัญญา ผ่านสุวรรณ
20 นางสาว สุภาภรณ์ นุติพรรณ
21 นางสาว พิมปภา นาควิเชียร
22 นางสาว ณัฐกฤตา อัญชิสาชนิภา
23 นางสาว ศิริพร ลูกหวาย
24 นางสาว รังสินันท์ จันทร์เพชร
25 นาย บุญจวน พานิช
26 นางสาว โสรยา แสงเมือง
27 นาง โรสนานี เชื้อชิด
28 นาย นฤษดินทร์ เหมรัตน์
29 นางสาว ญิญญาณัฐ สุดเพราะ
30 นางสาว ทักศิณี แก้วศรีมล
31 นางสาว นัยนา มูณีจันทร์
32 นางสาว วราภรณ์ แกล้วทนงค์
33 นางสาว อภิรดี โชคเกื้อ
34 นางสาว ศิริรัตน์ ไฝศิริ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำชัน้ปริญญำโท
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จังหวัดภเูก็ต รุ่นที่  10

( สำขำวิชำกำรจัดกำร ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559
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35 นางสาว สิทธิสุ์ดา วิโรจนาวัฒน์
36 นางสาว บุษยา ณ  นคร
37 ร.ต.ท.หญิง พัชรี วงษ์บุญ
38 ร.ต.ท. ชนัตถ์ หงษ์สิทธิชัยกุล
39 นางสาว กุลิสรา ศรีศุภเดชะ
40 นาย ศุภวัฒน์ นามไธสง
41 นางสาว ฐิติยา พงศ์ธนาพาณิช
42 นางสาว กนิษฐา โกยวาณิชย์
43 นาย ชัยอนันท์ สุทธิกุล
44 พ.ต.ท. ประวิทย์ เอ้งฉ้วน
45 นาย โสภณ เค่ียมการ
46 นางสาว มณีรัตน์ วิชัยดิษฐ
47 นางสาว กิ่งแก้ว อนุรักษ์บัณฑิต
48 นางสาว ดวงดาว หลักบ้าน
49 นาย บุญทบ ล้านทอง
50 นาย วิษณุ มั่นคง
51 นางสาว สุดธรรมวรรณ นิตย์กิจสมบูรณ์
52 นาย วัชร จารุอริยานนท์
53 นาย อดิศักด์ิ ประทีป ณ ถลาง
54 นางสาว ปารียา นุรักษ์
55 นาย เสถียร ดีเลิศประดิษฐ์
56 นาย สาธิต ช่วยค า
57 นางสาว ฐิรภัช คุ้มรักษา
58 นางสาว ภาวิดา กาญจนารักษ์
59 นางสาว เมธาวิณี สุทธิรักษ์
60 นางสาว จันติมา โกยผล
61 นางสาว อารีย์ ปิดปรงสาร
62 นางสาว พร้ิมเพรา รัตนยันต์
63 นางสาว วนิดา แสงอุทัย
64 นางสาว จารุณี ดนเสมอ
65 นาย สุริพรรณ์ วิชิตบุตร
66 นางสาว ภาวิณี สืบสาย
67 พ.ต.ต. ปรมินทร์ พรรณราย
68 นางสาว ทวินันท์ ขวัญทอง
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69 นางสาว พระจันทร์บารมี บารมีแสงจันทร์
70 นางสาว ปิติมา มัจฉาสกุล
71 นาย ธีรศักด์ิ นราศรี
72 นาย กีรติ เจริญศรี
73 ว่าที ่ร.ต.หญิง กัลยวีร์ จิรวิริยเลิศ
74 นางสาว เมธินี มีเดช
75 นางสาว นพัชนันต์ เพชรกาฬ
76 นางสาว สุภาพร ศรีบูรณ์
77 นางสาว หนึ่งฤทัย อยู่พัฒน์
78 นาย พรสวรรค์ เรืองสิริวรากุล
79 นางสาว ชยุดา เรืองสิริวรากุล
80 นางสาว อารีรัตน์ สังข์วงษ์
81 นางสาว ปัทมา ส้ามพิมพ์
82 นาย ชลสิทธิ แก้วยะรัตน์
83 นาย ปรีชา ตะเหย็บ
84 นางสาว จันทนา จัตต์ละเอียด
85 นางสาว ญาณิน นาวี
86 นางสาว ณิชาณ์รัย์ ประดับเพ็ชร
87 นางสาว ชลิตา จันทร์ยงค์
88 นางสาว ยุวดี สุดสาย
89 นางสาว สุเพ็ญทิพย์ ศรีวิเชียร
90 นาย นิติธร ทองฤทษ์
91 นางสาว ศุภลักษณ์ โกยศิริพงศ์
92 นางสาว เกศกาญจน์ ยะวิเชียร
93 นาย อธิวัฒน์ แสงส้ม
94 นางสาว รุ่งอรุณ สุพลภัค
95 นางสาว เกศวัลค์ุ นาคะพันธ์
96 นาย ทักษิณ ชื่นชม
97 นาย ทักษกร ด าวรรณ์
98 นาย พรอนันท์ มหาชัยชนะ
99 นางสาว ปณิชา ทัตติวงษ์

100 นางสาว ฤทัย แซ่ฉั่ว
101 นางสาว ปิยพร พฤษดี
102 นาย อานนท์ ออสุคนธ์โรจน์
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103 นาย อภิเชษ ป้องค าศรี
104 นาย มณิต มุขแสง
105 นาย อุดมชัย ลิมัฒตมงคล
106 นางสาว สิริธัณวรัตน์ ทองอร่าม
107 นางสาว ศิรภัสกานต์ิ เทพไพฑูรย์
108 นสพ. อุฬาร แคนยุกต์
109 นางสาว เกวลิน ดุลชาติ
110 นางสาว อภิญญา คงสง
111 นางสาว สุรีรัตน์ ไม้หนองบัว
112 นางสาว พัชราพร อุทกเสน
113 นางสาว พนาพร วงศ์หล่อ
114 นาย ณัฐสิทธิ์ มูลจนะบาตร์
115 นาย พงศ์ธรรม์ ไตรรัตน์
116 นาย ภัทรพิสิฐ ฉันทาฐิติวัฒน์
117 นาย อริย์ธัช วชิรภาคภูมิ
118 นาย กฤตพัตน์ บุญรักษ์
119 นาย อรรถกร พิจยานนท์
120 นางสาว กนกขวัญ สุขกลับ
121 นางสาว ชนัญชิดา นิเวศน์
122 นางสาว กัตติกา รักดี
123 นาย เทิดศักด์ิ รักดี
124 นางสาว ชญานี พูเ่จริญ
125 นาย ภูเก็จ ทองสม
126 นางสาว เกษราภรณ์ มลิวรรณ์
127 นางสาว อิ่มฤทัย หลิมพัฒนวงศ์
128 นาย ปณฐพัฒน์ โคทอง
129 นางสาว ณัฐพร สุขชาวนา
130 นาย วรภัทร ภิญโญ
131 นางสาว กัณทิมา นามไพร
132 นาย กมลชนก มีประเสร็ฐ
133 นางสาว เพ็ญวดี บุญด า
134 นางสาว จุฬาลักษณ์ เวียงวะลัย
135 นางสาว สุมาลี บุญภิบาล
136 นางสาว พัชชา พิมพาภรณ์
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137 นางสาว จิรนันท์ ตันสกุล
138 นางสาว สุภาพร แก้วทองประค า
139 นางสาว รสสุคนธ์ เอื้ออภิชาติ
140 นางสาว จิรนันท์ ภิรมย์ฤทธิ์
141 นาง ไรพร อุดมการไพศาล
142 นางสาว ดุชเพชร แกล้วกล้า
143 นางสาว สุภาพร ตันจิตร
144 นางสาว ศรวณีย์ พงษ์นริศร
145 นางสาว กรรณิกา หนูสุภาษิต
146 นาย วิภพ ตันติธาดาพิทักษ์
147 นางสาว พัชราภรณ์ เพิม่แก้ว
148 นาย ศรัณย์พร เครืออยู่
149 นาย ประสิทธิ์ อัปมะทัง
150 นาย ธนเศฎฐ์ จิรายุสยศธร
151 นางสาว พิมพกานต์ ปิฉิมพลี
152 นางสาว รัตนาภรณ์ ขันติอัครพงศ์

* หมำยเหต*ุ   รำยชื่อส ำรองจะประกำศให้ทรำบตอ่ไป และเรียกขึ้นทะเบียนนักศึกษำเพ่ิมเตมิ



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำชัน้ปริญญำโท
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จังหวัดภเูก็ต รุ่นที่  10

( สำขำวิชำกำรจัดกำร ) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559
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