
 
 
 

 
   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ ๒๐ 
   

 ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ
ศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ ๒๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕6๔ นั้น 

 ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ ๒๐ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ติดต่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ณ อาคารท่าชัย ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 256๕ เวลา 09.30 - 15.00 น. โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) และให้นำ
เอกสารหลักฐานแนบท้ายประกาศนี้มาในวันขึ้นทะเบียนด้วย 

 ผู้ที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ที่ขึ้นทะเบียน    
เป็นนักศึกษาแล้วจะขอเงินคืนไม่ได้ 

 กำหนดเปิดเรียน เดือนเมษายน  ๒๕6๕ 
 สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารท่าชัย 
 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.45 น.  
  วันอาทิตย ์เวลา 08.00 – 20.45 น.     

รายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย กิตติ์ธเนศ สุตา กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

2 นางสาว ขวัญเนตร บัวประเสริฐ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

3 นางสาว จิณัฐตา สุวรรณสินธุ ์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

4 นางสาว ฉัตรธิดา ทามณี กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

5 นางสาว ฉัตรรวี ภู่ระย้า กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

6 นางสาว ชนนิกานต์ ฮุ่นศิริ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

7 นาย ชนะกานต์ สุวรรณชัยรบ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

8 นางสาว ชมพูนุช เตี่ยบัวแก้ว กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

9 นางสาว ฐาปนี ประภาศิริ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

10 นางสาว ณปภา พันธ์แก้ว กลุ่มเรียนวันเสาร์ 



 
 

-.๒ - 
 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

11 นางสาว ณัชชา แสนคำ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

12 นางสาว ณัฐชลิดา ฟูปลูก กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

13 นางสาว ณัฐปภัสร์ มานะต่อ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

14 นางสาว ณัฐวรา เนียมเปรม กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

15 นางสาว ณิชกานต์ แก้วพิพัฒน์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

16 นางสาว ณิฐฎา หมื่นราช กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

17 นาย ธนกฤต แก้วประกิจ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

18 นาย ธนัญญ์ธัช ยศอัศวโสภณ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

19 นาย ธนานันท์ อาจโยธา กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

20 นาย ธวรรธน ์ นวลสุวรรณ ์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

21 นาย ธันย์นันทนัช ศรวิเศษ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

22 นางสาว นฤภร รูปหมอก กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

23 นางสาว นัทธมน เชื้อเงิน กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

24 นางสาว นุชนาถ ประสพศักดิ์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

25 นางสาว ปภาวรินท์ ยงเพชร กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

26 นางสาว ประไพพร วงศ์แก้ว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

27 นาย ปริญญ์ สิทธิชัยสวัสดิ์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

28 นางสาว ปวีณา ทองตัน กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

29 นางสาว ปาณิดา ปาระมี กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

30 นางสาว ปาณิสรา แก้วเก่า กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

31 นาย ปารวิน จิระวรรธนะ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

32 นาย พรรษ วงศ์พนากิจ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

33 นางสาว พัชร์สิตา มุสิกพันธ์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

34 นางสาว พัณณ์ชิตา ลีลาพฤทธิ์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

35 นางสาว พีร์ตรา โดมาน กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

36 นางสาว พุทธชาด วงศ์ทองบาง กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

37 นางสาว ภานิชา เหมือนชอบ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

38 นางสาว ภารดา ทับน้อย กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

39 นางสาว รัชยา พรหมอารักษ์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

40 นางสาว รัตติยากร ดีเขียว กลุ่มเรียนวันเสาร์ 
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ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

41 นางสาว เรณ ู ธารณะกลาง กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

42 นางสาว วราภรณ์ ทั่งนาค กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

43 นาย วีรพงศ์ นาทพัฒนพงศ์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

44 นางสาว วีรวินทร์ สมุดความ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

45 นางสาว ศรีสุดา ดอนไพรบุญ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

46 นางสาว ศิลัมพา ด่านชูวงศ์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

47 นาย ศุภกร ดีธรรมมา กลุ่มเรียนวันเสาร์  

48 นางสาว ศุภกานต์ ศรีพิพิตร์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

49 นางสาว สรัญญา วิทยาขจรศาสตร์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

50 นางสาว สิริรักษ์ คะเชนทร์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

51 นางสาว สุชญา ตั้งวัฒนศิริ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

52 นางสาว สุนิศา ศรีสมบัติ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

53 นางสาว หทัยชนก วงษ์สวัสดิ์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

54 นาย อนุชาติ สนมศรี กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

55 นางสาว อมรรัตน์ วินัยกุลนิรัตน์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

56 นางสาว อรวรรณ ประทุมรัตน์ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

57 ว่าที่ร้อยตรี อลิษา ไพสิฐธราดล กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

58 นาย อัฑฒ์ กาญจนพาที กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

59 นางสาว อารีรัตน์ วัฒนศาล กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ 

๖๐ นางสาว อุษณี บุญยะศิลป์ กลุ่มเรียนวันเสาร์ 

  ประกาศ  ณ  วันที่               มกราคม   พ.ศ. ๒๕6๕ 
  
 

   

(รองศาสตราจารย์ศุภชัย ศุภผล) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
 

 



 
 
 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนำเอกสารมาเพ่ิมเติมในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้ 

1. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป 

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ 

3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 

6. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้านามชื่อ, ชื่อ – สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) จำนวน 1 ฉบับ 

7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ 

8. แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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