
                   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นท่ี 16 ภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 นั้น

  บัดนี้ โครงการฯ  ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์

  เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program)  

  รุ่นท่ี 16  ตามรายชื่อในประกาศฉบับนี้

  การศึกษา เป็นจํานวนเงิน 24,000.- บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)

                   เม่ือชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะขอเงินคืนไม่ได้  ซ่ึงโครงการฯ มีกําหนดการ

  ต่าง ๆ สําหรับนักศึกษา  ดังนี้                     

           ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) วันอาทิตย์ ท่ี 5 กันยายน ๒๕๖4   

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

           กําหนดเปิดเรียน  (เรียนระบบออนไลน์) กลุ่มวันเสาร์     วันเสาร์ ท่ี  16 ตุลาคม  ๒๕๖4

กลุ่มวันอาทิตย์  วันอาทิตย์ ท่ี  17 ตุลาคม 2564

           เวลาเรียน เรียนวันเสาร์วันเดียว หรือ วันอาทิตย์วันเดียว

(วันเวลาตามตารางการบรรยายท่ีโครงการฯ กําหนด)     

เลขท่ีสมัครสอบ วิชาเอก

0039 นางสาว กชมล จินดานุกูล การบัญชี

0043 นางสาว กนกวรรณ จอมรัมย์ การบัญชี

0054 นางสาว กนกวรรณ แจ่มเท่ียงตรง การตลาด

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ติดต่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ 

  ออนไลน์  ได้ตั้งแต่วันท่ี 6 กันยายน 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 25๖4  โดยชําระเงินค่าธรรมเนียม

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นท่ี 16

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    (เรียงตามลําดับตัวอักษร)

(เรียนวันเสาร์วันเดียว)

ช่ือ - นามสกุล
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เลขท่ีสมัครสอบ วิชาเอกช่ือ - นามสกุล

0008 นาย กฤติมุข ฤทธิ์สุข การจัดการ
0021 นาย กฤษดา เซาะมัน การเงินฯ
0079 นาย กษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม การจัดการ
0041 ร.ต. กัมปนาท เอ่ียมขํา การจัดการ
0087 นางสาว ขนิษฐา ศรีไชยา การบัญชี
0025 นางสาว จําปี เงียบประโคน การจัดการ
0091 นางสาว จิราภรณ์ ประทุมรัตน์ การบัญชี
0022 นางสาว จิราภรณ์ ปรินรัมย์ การจัดการ
0093 นางสาว เจนจิรา ศิริขันธ์ การตลาด
0042 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีคํารุณ การจัดการ
0051 นาย ชัยชนะ สิทธิเม่ง การตลาด
0032 นางสาว ชุติมณฑน์ จิตติเจริญเดช การเงินฯ
0013 นางสาว ฐิติชญา คลา้ยฉํ่า การบัญชี

0113 นางสาว ณัฏฐ์ณัชชา นาสวัสดิ์ การตลาด

0076 นางสาว ณัฏฐ์ธิดา ตรีสหวีรกุล การจัดการ
0090 นางสาว ณัฐธิดา รองพล การบัญชี
0031 นางสาว ณิชชา จิราพัชรสิน การจัดการ
0102 นางสาว ดมิสา จันทร์วิเชียร การจัดการ
0075 นางสาว ตรีรัตน์ ชาญสวัสดิ์ การจัดการ
0095 นาย ทักษ์ดนัย สินสาย การเงินฯ
0010 นางสาว ธนภรณ์ พานิชสมบัติ การตลาด
0082 นาย ธนวัจน์ สุวรรณเพ็ชร การเงินฯ
0105 นางสาว ธิดารัตน์ เรือนริน การจัดการ
0003 นาย นัฐพล อุดม การจัดการ
0081 นางสาว นันทิดา เพ็ชร์ตรา การเงินฯ
0101 นางสาว นันธพร คงสุข การจัดการ
0083 นางสาว น้ําผึ้ง ตรีภัทร์ การบัญชี
0108 นางสาว นีรช์ คุณชมภู การตลาด
0053 นางสาว เนธิศดา ทอนสูงเนิน การจัดการ
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เลขท่ีสมัครสอบ วิชาเอกช่ือ - นามสกุล

0019 นางสาว บุษกร ขุนหอม การเงินฯ
0030 นางสาว บุษราคัม ยอดยัง การจัดการ
001 นาย ปกรณ์ พรโสม การตลาด
0009 นางสาว ปริญยา รัตนภานพ การตลาด
0026 นาง ปาณิสรา สิงห์บุบผา การบัญชี
0067 นางสาว ปาริชาต ทองใหญ่ การเงินฯ
0092 นาง ผาณิต ม่ังมี การเงินฯ
0060 นางสาว พจมา ตากกระโทก การเงินฯ
0036 นาย พชรพล บุญประสงค์ การเงินฯ
0068 นางสาว พวงชมพู ศรีวิเชียร การบัญชี
0078 นาย พัชรพล ปลื้มสงวนวงศ์ การตลาด
0004 นางสาว พัชรี โมรา การจัดการ
0011 นางสาว เพ็ญสินี เนื่องจํานงค์ การบัญชี

0112 นาย ยุทธนา พิทักษ์วงษ์ การจัดการ

0097 นางสาว รัตนา วิเวกวรรณ การเงินฯ
0035 นาย วนา นุชวงษ์ การจัดการ
0085 นาง วรรณธนกิต สาระสุข การบัญชี
0034 นาย วริทธิ์ธร อับดุลรอมาน การตลาด
0038 นางสาว วรินท์ศยา ถําวาปี การเงินฯ
0024 นางสาว วัจน์พร ศรีชมภู การเงินฯ
0058 นาย วีระ ฉัตรกุลกวิน การตลาด
0096 นาย วีระยุทธ ช้อยหิรัญ การเงินฯ
0033 นาย วุฒิพงศ์ ยิ้มโกศล การเงินฯ
0023 นางสาว ศตพร อยู่คง การบัญชี

0114 นางสาว ศรัณย์รัชต์ อินต๊ะขัน การจัดการ

0069 นางสาว ศรินทร์ญา ศรีสมภาร การจัดการ
0072 นางสาว ศศกร เอ่ียมสมบูรณ์ การบัญชี
0070 นางสาว ศิริลักษณ์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์ การบัญชี
0099 นาย ศิวพล ฤกษ์วิสาข์ การจัดการ
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เลขท่ีสมัครสอบ วิชาเอกช่ือ - นามสกุล

0111 นาย สถาพร หงษ์น้อย การเงินฯ
0063 นางสาว สมพิศ เดชะพระรักษา การจัดการ
0110 นางสาว สมฤทัย พันธุพงศ์ การจัดการ
0066 นาย สรวิชญ์ บุญมาก การตลาด
0098 นางสาว สาวิตรี อ่ิมยวง การจัดการ
0045 นาย สิริมงคล วรมิ่ง การจัดการ
0080 นางสาว สุจิน ชุ่มเย็น การบัญชี
0050 นางสาว สุดา ประสมพงค์ การบัญชี
0005 นางสาว สุธามาศ นุชเกษม การจัดการ
0094 นางสาว สุภาวิณี แสงศรีจันทร์ การบัญชี
0052 นางสาว สุมาลี ใยแสง การบัญชี
0106 นาง อติพร จิตรอมรภาคย์ การจัดการ
0065 นางสาว อรทัย โด้คํา การจัดการ
0049 นางสาว อลิสา สาดศรี การบัญชี
0074 นางสาว อังคณา รักษาผล การบัญชี
0029 นางสาว อัญชลี คํามาวงศ์ การบัญชี
0089 นางสาว อัสมา มานะสมบูรณ์พันธ์ การบัญชี
0100 นาย อากร พัฒนสุชัย การจัดการ
0103 นาย อานนท์ ลาภโชติวงศ์ การบัญชี

เลขท่ีสมัครสอบ วิชาเอก

0050 นางสาว จตุพร วงศ์ต่อม การบัญชี

0009 นางสาว จรรจิรา สิงห์ปอง การบัญชี

0058 นาย จักรพันธ์ อันสน การตลาด

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

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    (เรียงตามลําดับตัวอักษร)
(เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

ช่ือ - นามสกุล
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เลขท่ีสมัครสอบ วิชาเอกช่ือ - นามสกุล

0040 ร.ท.หญิง จิดาภา เพ่ิมพูล การบัญชี

0049 นาย ชุณหชัย จริยาพร้อม การเงินฯ

0055 นางสาว ณฐชญานันท์ วรณัฐธาดา การจัดการ

0046 นางสาว ณัฐรีพร คายตะขบ การจัดการ

007 นางสาว ทองกร รักสันตินานา การเงินฯ

0051 นางสาว ทัศนียา ทัพชัย การบัญชี

0007 นาย ธนบดี แร่นาค การเงินฯ

0042 นางสาว นริศรา นุ่มนวล การเงินฯ

001 นางสาว นันทิยา กล้ารบ การตลาด

003 นางสาว นุชธิดา สีหาปัญญา การบัญชี

0001 นางสาว บุษบา พงษ์มณีศิริรักษ์ การตลาด

0005 นางสาว ปรารถนา เพ่ิมสุข การบัญชี

0057 นางสาว ปัญจารีย์ โสดแก้ว การบัญชี

0022 นางสาว พรทิพย์ สุทธิการ การบัญชี

0032 นางสาว พิชชาพร เจริญภักดิ์ การจัดการ

0024 นางสาว พิมพ์พรรณ ณัฎฐากุลยา การเงินฯ

002 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ศุภลักษณ์วัจนะ การตลาด

0001 นางสาว มณีรัตน์ ชูเนียม การบัญชี

0019 นางสาว มัลลิกาพรรณ ภักดีใหม่ การบัญชี

0004 นางสาว รุ้งลาวรรณ เกิดสุวรรณ การตลาด

0034 นางสาว ลลิตา ธัญญวุฒิ การตลาด

0047 นางสาว ศันสนีย์ ปะโสติยัง การจัดการ

0061 นางสาว ศุภลักษณ์ ราชบัวศรี การจัดการ

0018 นาย ศุภเลิศ ชาติธรรมรัตน์ การตลาด

0030 นางสาว สมฤดี สร้อยสมยา การเงินฯ

0015 นาย สรรฐปกรณ์ ชูเกิด การตลาด

0008 นางสาว สาวิตรี เภรีภาศ การบัญชี

0017 นาย สิริพจน์ สุทธิพิบูลย์ การจัดการ
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เลขท่ีสมัครสอบ วิชาเอกช่ือ - นามสกุล

0038 นางสาว สุชาดา มาดหมาย การตลาด

0013 นางสาว สุฐิตา แก้วจรัส การตลาด

0043 นาย สุพจน์ ภูพาน การจัดการ

0033 นางสาว สุมาลี ยากลิ่นหอม การบัญชี

0045 นางสาว หัสบง รัตนโชติ การจัดการ

0029 นางสาว อรสิริพิมพ์ บุญเพ่ิมพูน การเงินฯ

0059 นางสาว อัยย์ญดา นราเสฐพงศ์ การจัดการ

0054 นางสาว อาภรณ์ สุทธิโสกเชือก การบัญชี

ประกาศ  ณ  วันท่ี            กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดและขั้นตอนการขึน้ทะเบยีนเปนนักศึกษา 
 

 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาสามารถดําเนินการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไดตั้งแต

วันที่ 6 – 30 กันยายน 2564  และสงเอกสารตาง ๆ มายังโครงการฯ โดยยดึ

ตามวันทีส่งเอกสารภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. สแกน QR Code เพื่อชําระเงินคาข้ึนทะเบียน จํานวน 24,000 บาท  

(สองหมื่นสี่พันบาทถวน)  (คิดสวนลด 20% ในสวนของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง  จากมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต

นักศึกษาฯ ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019) 

2. เมื่อชําระเงินเรียบรอยแลว สงหลักฐานสลิปการชําระเงินมาทาง  

    google forms  ตาม link ที่แนบมาน้ี 

3. พิมพแบบฟอรมใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกรอก 

   ขอมูลดวยลายมือใหครบถวน พรอมติดรปูถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 ใบ 

4. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนฯ (รายการที่ 4.1-4.5 รับรองสําเนาถูกตอง 

    และลงลายมือช่ือทุกฉบับ)  ดังน้ี 

4.1  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  
             ระดับปริญญาตรี  จํานวน  2  ชุด   

4.2  สําเนาใบรับรองกระบวนวิชาที่สอบผาน (Transcript)  
                     ระดับปริญญาตรี  จํานวน  2  ชุด   

  4.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  ชุด 

  4.4  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  2  ชุด 

  4.5  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล   (ถามี)   จํานวน  2  ชุด 

  4.6  รูปถายขนาด  1 น้ิว  จํานวน  2  รูป  พรอมเขียนช่ือ-นามสกุล 

                      ไวดานหลังรูปถาย  (ไมรวมกับรูปที่ติดไวแลวในขอ 3) 

  4.7  ใบรับรองแพทย (ตรวจโรคทั่วไปจากโรงพยาบาลหรือคลินิก)   

                      จํานวน  1  ฉบับ 

 

(มีตอหนา 2) 

https://forms.gle/biQ46gMZLKMtucti8
https://forms.gle/biQ46gMZLKMtucti8


 

หนา 2 

5. สงเอกสารทั้งหมดในขอ 3  และ ขอ 4  มาตามที่อยูดังน้ี 

  กรุณาสง   นางสาวเกศรินทร  ไชยรังษ ี

         ฝายทะเบียน โครงการ VLT.16   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคารสุโขทัย ช้ัน 6 หอง 610   

ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป   

กรุงเทพฯ  10240    

โทร. 085-0714002, 02-3108956 

6. หากตองการสงเอกสารทางแอพพลิเคช่ัน เชน ไลนแมน แกรบ หรือ จนท. 

Messengers  หรือตองการสงเอกสารดวยตนเอง โปรดโทรติดตอที่โครงการฯ กอน 

7. หากเอกสารที่ถูกจัดสงมาไมครบถวน ไมสมบูรณ ทางโครงการฯ จะติดตอกลับ

เพื่อใหทานจัดสงเอกสารมาใหมใหครบถวน เพราะถาเอกสารไมครบถวน จะไมสามารถ

ดําเนินการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาได 

8. หากทานใดตองการใบเสร็จรบัเงินฉบับจริงเปนการดวน  โปรดโทรติดตอโครงการฯ 

9. เน่ืองดวยสถานการณโควิด-19 การเรียนการสอนในวิชาแรก จะเปนการเรียนผาน

ระบบออนไลน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว จะแจงวิธีการเรียนออนไลนให

ทราบอีกครั้ง 

10. โครงการฯ จะโทรแจงหรืออีเมลแจงใหทานทราบ เมื่อทางโครงการไดรับเอกสาร

และมีการตรวจสอบเรียบรอยแลว  

11. หากตองการหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา สามารถติดตอขอที่โครงการฯ ได 

หลังจากข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว 

12. ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 02-3108956, 085-0714002, 085-0713022 

 



ประกาศ  
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Visionary Leaders 

(Twilight Program) รุ่นที่ 16 
เรื่อง   กําหนดวันปฐมนิเทศและชี้แจงเกี่ยวกับการเรียน 

M.B.A. ก่อนการขึ้นทะเบียนเรียน  
--------------------------------------- 

  โครงการฯ กําหนดวันปฐมนิเทศและช้ีแจงเกี่ยวกับ
การเรียน M.B.A. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มี สิทธ์ิเข้าศึกษาทราบ           
ก่อนการตัดสินใจข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ในวันอาทิตย์ 
ที่ 5 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

การเข้าฟังปฐมนิเทศฯ เป็นการบรรยายแบบออนไลน์ 
(online) ผ่านโปรแกรม google meet  โดยทางโครงการฯ จะ
ส่ง link เชิญให้ท่านเข้าร่วม หรืออาจส่งเป็นรหัสผ่านการประชุม
ให้ทางจีเมล (gmail) ที่ท่านให้ไว้กับโครงการฯ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
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