
 
 

 
        

  (สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
เรื่อง  ผลการคดัเลือกเข้าศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ภาคพเิศษ 

หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จังหวัดภูเกต็ รุน่ที่ 9 
--------------------------------------------------------- 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท         
ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2558 นั้น 

  ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 9 ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศน้ี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต วันที่ 3 
พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 น.– 15.00 น. โดยให้ชําระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียน
เรียน งวดที่ 1 เป็นดร๊าฟ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้ 

1. ศึกษาดูงานในประเทศ      เป็นจํานวนเงิน  20,000 บาท 

2. ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น  เป็นจํานวนเงิน  30,000 บาท 

   พร้อมนําเอกสารตามแนบท้ายมาประกอบการข้ึนทะเบียนด้วย ผู้ที่ขึ้นทะเบียน      
นักศึกษาแล้วไม่มีสิทธิขอเงินคืน ผู้ที่ไม่มาขึ้นทะเบียนตามวันและเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

  ปฐมนิเทศ วันที่  5  มิถุนายน 2558  เวลา 17.30 – 19.30 น. 

    ณ ห้องโสตทัศนศึกษาฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

  เปิดเรียน วันที่  6  มิถุนายน 2558 

  เวลาเรียน วันเสาร์  เวลา 17.00 น. - 21.00 น. 

    วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

  ประกาศ  ณ  วันที่      22      เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 

                                               ลงชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒศิักดิ์  ลาภเจรญิทรพัย์ 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒศิักดิ์  ลาภเจรญิทรพัย์) 
             อธิการบดมีหาวิทยาลัยรามคาํแหง 



 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล
1 นาย ก้องภพ สุขพฤกษ์
2 นางสาว กฤษณา วิทวัสกุลชัย
3 นางสาว กฤษณี นาวิน
4 นางสาว กัญญ์นลิน พานทอง
5 นางสาว กัญธณิช โสนุตมางค์
6 นาย กันตพัทธ์ ธนาวิชชพงศ์
7 นาย กิตติ ไพโรจน์ภูษณะ
8 นางสาว ขัตติยา แก้วทวี
9 นางสาว เขมธัชกานท์ สกุลกฤติธีนันท์

10 นางสาว คนึงนิจ แซ่เล่า
11 นางสาว จริยา เกตุพยัคฆ์
12 นาย จักรทิพย์ โกยธนสาร
13 นางสาว จารุณี สังข์อาษา
14 นาง จิตต์พร แก้วสามดวง
15 นางสาว จิตรวรรณ บุญขวัญ
16 นางสาว จิราภรณ์ ชินรัตน์
17 นางสาว จุฑาภรณ์ พงศ์ทองเมือง
18 นางสาว ฉวีวรรณ ชูสงค์
19 นาย เฉลิม ชูชื่น
20 นางสาว ชนนิกานต์ เกิดสุข
21 นางสาว ชนาพร เชื้อญวน
22 นาย ชรินทร โยธาบริบาล
23 นางสาว ชลธิชา แก้วฉลวย
24 นางสาว ชลิตา สิทธิทัต
25 นาย ชวินทร์ ตันติวิวัฒนวงศา
26 นาย ชัยรัตน์ บุญรักษ์
27 นางสาว ชุติมา ลิ่มถ่ิน
28 นางสาว ชุริกาญจน์ ม่ิงโอโล
29 นางสาว ฐานิยา สายสุวรรณ์
30 นางสาว ฐิติรัตน์ นาคนคร
31 นางสาว ณชนก สิริรัตติกาล

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่  9

( สาขาวิชาการจัดการ ) ประจําปีการศึกษา  2558



ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล
32 นางสาว ณัฎฐา ทองคงแก้ว
33 นาย ณัฐกร แซ่อ๋ึง
34 นาย ณัฐวัฒน์ วิภาธนสวัสด์ิ
35 นาย ดนัย สังข์หิรัญ
36 นางสาว ดวงกมล แซ่ตัน
37 นางสาว ตรีทิพฆนิภา ศิริทวีรัตน์
38 นาย แทนไท สังวร
39 นาย ธนพล วิสุทธิวัชรกุล
40 นาย ธนาโชค พูลศิริ
41 นาย ธนิต วงศ์โลหะ
42 นางสาว ธัญวรรณ รัตนชู
43 นางสาว ธารารัตน์ บุญกลาง
44 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วกลม
45 นางสาว ธิติกา แสงกลัด
46 นาย ธีรุตม์ แสงวิจิตร
47 นางสาว นพมาศ ปาลกําเนิด
48 นาย นภธร หงษ์สา
49 นางสาว นภัสทนันท์ นิธิยารัตนานนท์
50 นางสาว นภาภรณ์ วิเศษสิงห์
51 นางสาว นฤมล ช่วยนุกูล
52 นางสาว นัชชา รังเสาร์
53 นางสาว นันทนา สมบัติ
54 นางสาว นันทิกาญจน์ ฤทธิ์มา
55 นางสาว นันธิยา สุวรรณมณี
56 นางสาว นัสชนันท์ รอดคุ้ม
57 นางสาว น้ําฝน แซ่ตัน
58 นางสาว นิชาภา รุจนเวชช์
59 นาย ปกาศิต การกระสัง
60 นางสาว ประภาพรรณ มีสมบุรณ์
61 นางสาว ประภาสิริ สุทธิแป้น
62 นางสาว ปรีดาพร ปานประเสริฐ
63 นางสาว ปวรัชญ์ หอมอุทัย
64 นาย ปิยะพงษ์ ปะวะภูชะโก
65 นางสาว ปิยะพร บุญรักษ์
66 นางสาว ปิยะมาศ นกทอง
67 นางสาว ปุณยทรรศน์ อุตรนาค



ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล
68 นางสาว พนิดา ปากบารา
69 นาย พรเกียรติ ตั้งทับสุนทร
70 นางสาว พิชาวีร์ ศรีพิริยธรรม
71 นาย พิชิตพล แก้วกุดัง
72 นางสาว พิมพ์ชนก วิสุทธิพงศานนท์
73 นางสาว พิมพ์ลดา เกียรติภัทรวงค์
74 นางสาว เพชรลดา วรสิทธิกร
75 นางสาว เพ็ญชุดี อินทะสะระ
76 นางสาว เพ็ญนิสา ผอมขํา
77 นางสาว เพ็ญวดี บุญดํา
78 นางสาว เพียงใจ จันทร์แก้ว
79 นางสาว ฟองฝน สุภาพ
80 นาย ภวัต กระจ่างพจน์
81 นางสาว ภัฎษฤณ จินดาพล
82 นางสาว ภัทราวรรณ ชิตะวัชร
83 นางสาว ภัทริน เพชรแก้ว
84 นางสาว ภาวิณี สุขาภิรมย์
85 นางสาว ภิญสุดา มณเฑียรสุภา
86 นาย มหัทธโน เอ๋ียวพิพัฒน์
87 นาย มัฆวัน วาจาสัตย์
88 นางสาว มัญชุพร พร้อมมูล
89 นางสาว มัณฑนา ตวงสิน
90 นางสาว มัทยา เลียบทอง
91 นางสาว มัทรี ณ มณี
92 นาย มานิตย์ พิมพาเรียน
93 นาย มุทา ไวทยวงศ์สกุล
94 นาย ยุรนันท์ ทองวิเชียร
95 นางสาว ยุวธิดา เพ็งโพธิ์ทอง
96 นาย รณภพ หิรัญ
97 นางสาว รักษิณา พิศุทธิกิจ
98 นางสาว รัฐนารี ท่อทิพย์
99 นางสาว รุจิพร เพชรพูนทรัพย์

100 นาย เรวัฒตะ เต็มนา
101 นางสาว แรงใจ โชคคณาพิทักษ์
102 นาย ฤทธิกร คงสง
103 นางสาว ลลิตา หมาดสตูล



ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล
104 นางสาว ลักษมี สวัสด์ิวิทยากุล
105 นางสาว ลักษมี สุวรรณชวลิต
106 นาย เลิศชัย กมลสิทธิสถิต
107 นางสาว วชิราภรณ์ พลประสิทธิ์
108 นางสาว วนิดา ยอแสงรัตน์
109 นางสาว วนิดา ก่ิงรักษ์
110 นาย วรชัย เกิดทรัพย์
111 นาย วรวิทย์ พิลา
112 นางสาว วลัยพร สุนทรักษ์
113 นางสาว วลัยลักษณ์ ชูเรือง
114 นาย วัชรพงศ์ วิมลโสภา
115 นาย วัชระ พรหมพันธุ์
116 นางสาว วาดตะวัน ธมชยากร
117 นาย วาทิต อุปพันธ์
118 นางสาว วิภาวี คามวุฒิ
119 นางสาว วิลาวรรณ ฤทธิ์มาก
120 นาย วิศรุต ลีลาสุธานนท์
121 นางสาว วีนัส วิทยธรรมโสภณ
122 นางสาว ไวริญจน์ สาระภี
123 นาย ศศิพงศ์ ยิ่งเมือง
124 นางสาว ศิรินาถ รอดรัตน์
125 นางสาว ศิริพร ตันสกุล
126 นางสาว ศิริพร ศรีสุธรรม
127 นางสาว ศิริพร พัศระ
128 นางสาว ศิริอักษร โกมลกุญชร
129 นาย ศุภณัฐ เลื่องลือ
130 นางสาว เศวตวรรณ นาคชัยเนรมิต

131 นาย สมใจ หนูแก้ว

132 นางสาว สมิตา ตัลยารักษ์

133 นาย สรวิศ ทรงคุณ

134 นาย สรวุฒิ ปาลิมาพันธ์

135 นาย สราวุฒิ พราหมณ์ประยูร

136 นางสาว สโรชินี สังวาลย์

137 นางสาว สาธินี กาญจนะ



ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล
138 นางสาว สายใจ สงชู

139 นางสาว สิรนุช บุหงา

140 นางสาว สิส์ชารัช นิตย์กิจสมบูรณ์

141 นางสาว สุขใจ วิเศษ

142 นางสาว สุชาดา นวลพลับ

143 นางสาว สุทธิษา จินดาพล

144 นางสาว สุธิดา โรจชะยะ

145 นางสาว สุพรรษา อ่อนจันทร์

146 นางสาว สุพัชรี แสงกระจ่าง

147 นางสาว สุมาลี แก้วเขียว

148 นาย โสภณ พันธมาศ

149 นาย อดิศร โพธิพงศา

150 นาย อดิศร จรประดิษฐ์

151 นาย อธิป ธนบัตร

152 นางสาว อนงนาฎ สุกใส

153 นางสาว อรนุช เจริญผล

154 นาย อรรถพร นิลสุวรรณ

155 นาย อรรถพล หลิมปานนท์

156 นางสาว อรุณพร อุตสาหะ

157 นางสาว อลินชา ชูปาน

158 นางสาว อัษฎาพรรณ อักษรศรี

159 นางสาว อุไรพรรณ อธิกิจรุ่งเรือง

160 นาย เอกราช ชาติภัย

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

รายชื่อสํารองจะประกาศให้ทราบต่อไป และเรียกข้ึนทะเบียนนักศึกษาเพ่ิมเติม  
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