
 
โค

สาข

 
บริหารธรุ
จัดการ แ

 
รามคําแห
 
 พร้อมนํ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

    
ครงการบริ

าวิชาการ

 ตาม
รกิจมหาบัณฑิ
และสาขาการต

 ให้ผู้ม
หง อาคารสวรร

นําเอกสารดังต
 ๑.   
 ๒.   
 ๓.   
 ๔.   
 ๕.  ห

 จึงป

                
  

          
ริหารธุรกิ

ร
รจัดการ แ

ที่มหาวิทยาลั
ฑติโครงการบริ
ตลาด นั้น    

มสีิทธิสอบสมั
รคโลก ช้ัน 6 ห

ต่อไปนีม้าด้วย
สําเนาปริญญ
สําเนาใบแสด
สําเนาบัตรป
รูปถ่าย ๑  นิ้
หลกัฐานการช

ระกาศมาเพือ่

               

 

       ป
จมหาบัณ
รายชื่อผูม้ี
และสาขาวิ

ลยัรามคําแหงร
ริหารธุรกิจมห

มภาษณ์ ตามร
ห้อง 602 วันอ

ยในวนัสอบสั
ญาบัตร  ๑  ฉ
ดงผลการศกึษ
ระจําตัวประช

นิ้ว หรือ  ๒  นิ
ชําระเงินค่าสม

อโปรดทราบ

                
              

  

ประกาศ
ณฑิต (Adv
มสีิทธิ์สอบ
วิชาการต

รับสมัครคัดเลื
หาบัณฑิต (Ad

รายช่ือประกา
อาทิตย์ ที่ ๑5

สัมภาษณ์ (เฉ
บับ 
ษาช้ันปริญญา
ชาชนหรือบัตร
นิ้ว จํานวน  ๑
มัคร 

      (รองศาส
          ประธ

 

vanced 
บสัมภาษณ
ตลาด  ปร

ลอืกบุคคลเขา้
dvanced Pro

ศแนบท้ายนี้ไ
5  กุมภาพันธ์ 

ฉพาะผูท้ี่สมคัร

าตรี (Transcr
รที่ทางราชกา
๑  รูป 

สตราจารย์นิฤ
ธานกรรมการ

Program
ณ์ 
ะจําปีการ

าศึกษาชั้นปริญ
ogram) รุ่นที่ 

ไปสอบสัมภาษ
๒๕๕๘  เวลา

ร Online) 

ipt)  ๑  ฉบับ
ารออกให้  ๑  

ฤมล   มณีสว่า
รบริหารโครงก

m) รุ่นที่ 2

รศึกษา ๒๕

ญญาโท หลกัส
23 สาขาวิช

ษณ ์ณ มหาวทิ
า ๐9.00– ๑6

บ 
ฉบับ 

างวงศ์) 
การ 

23 

๕๕๘ 
  

สูตร
าการ

ทยาลัย
6.๐๐ น.  



ลําดับ
1 นางสาว ณัชชาเสฎฐ์ ศิลาพันธ์
2 นางสาว ณัฐณิชา เงินโน
3 นางสาว ณัฐภรณ์ รัตนบุรี
4 นางสาว ทิพวัล ศรีปรีชาศักด์ิ
5 นางสาว ธิรดา พวงสมบัติ
6 นางสาว นพธิดา กล้าหาญ
7 นางสาว ปาลิดา ยอดจัตุรัส
8 นาย พงศ์พันธ์ุ ไหมทอง
9 นางสาว พชรพร พรหมพันธ์
10 นาย พิชา รุ่งโรจน์วิทยากุล
11 นางสาว ชญาภา พวงพี่
12 นางสาว วัลภา รักษายศ
13 นาย วุฒิกานต์ ชูวนัส
14 นาย สิทธิกานต์ นจนารถ
15 นางสาว หทัยณัฐ จิรกิจกมลพงศ์
16 นาย หัสดินทร์ นิลละออ
17 นางสาว อมรรตัน์ ตรัยรัตน์
18 นางสาว กัญญณัช หมวกขุนทด
19 ร้อยตํารวจโท กัณจฌ์เกล้า พิริยะเดชาวัชร์
20 นางสาว กานดา เทพรัตน์
21 นางสาว ชญานิษฐ์ ทรัพย์ชนะกุล
22 นางสาว ชญาภา พวงพี่
23 นาย ฐิติพงษ์ หงษ์นาค
24 นางสาว ณัฐญาพร จําปาเทศ
25 นาย ณัฐพงศ์ ล่าชิตร
26 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ศรีคําซาว
27 นาง ดรุณี เติมสมเกตุ
28 นาย ธีระวัฒน์ หยุยจันทึก

ชื่อ - นามสกุล

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล
29 ร้อยตํารวจโทหญิง ธีริศรา บุ้งกระโทก
30 นาง นงลักษณ์ วงสามาตย์
31 นางสาว นภัทร วรรณสิทธ์ิ
32 นางสาว นภากร ไตรรัตน์วรวุฒิ
33 นางสาว นิภา แก้วโกมล
34 นางสาว นิรัชญา ปูรณโชติ
35 ว่าที่ร้อยตรี บังอร เข็มหนู
36 นางสาว ปัณณธร รัตโนภาส
37 นางสาว ปัทมพร สุขเกษม
38 นางสาว พจวรรณ์ เจริญวัลย์
39 นางสาว พรพรรณ กาญจนพัฒนเมธา
40 นาย พฤทธิกร สาระกุล
41 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ทองหยู
42 นางสาว ภิรมล ต้ังจิตไพศาล
43 นางสาว เยาวนาฎ เหลี่ยมเจริญ
44 นาย วัชรกร พาลีกัณฑ์
45 นางสาว วิมล สีนาคสุก
46 นาย ศิวนนท์ เลียบศิรินนท์
47 นางสาว สุทิศา โลกานิตย์
48 นางสาว สุภัสสรา วัฒชนะโฉมศรี
49 นางสาว อรวรรณ ทําว่อง
50 นางสาว อวิกา พันธ์วงศ์
51 นาย ธนัช ศิริพงศ์ประพันธ์
52 นางสาว สุกัญญา คล้ายทับทิม
53 นางสาว มัสรินทร์ มาณจักร์
54 นางสาว เพ็ญนภา สะตะ




