
 
 
 
 
 

      ประกาศมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
         เร่ือง   ผลการคัดเลอืกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 โครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการยุคใหม (Saturday Program) รุนที่ 19 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการยุคใหม (Saturday Program) รุนท่ี 19 ภาค 1 ปการศึกษา 
2565  และไดดําเนินการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว นั้น   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา โดยผูไดรับการคัดเลือกเขา
ศึกษา ใหติดตอข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ณ อาคารทาชัย ชั้น 1 ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 – 15.00 น.  โดยชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เปนจํานวนเงิน 30,000.- บาท (สามหม่ืน-
บาทถวน) เม่ือชําระเงินคาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลวจะขอเงินคืนไมได ซ่ึงโครงการฯ มีกําหนดการตาง ๆ  
สําหรับนักศึกษา  ดังนี้ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม    ผานระบบออนไลน (ทาง google meet) 
      ในวันอาทิตยท่ี 2 ตุลาคม 2565  

เวลา 13.00 น.  

กําหนดเปดเรียน    วันเสาร ท่ี 29 ตุลาคม 2565 

วันและเวลาเรียน   เรียนวันเสารวันเดียว 
      (วันเวลาตามตารางการบรรยายท่ีโครงการฯ กําหนด) 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา เรียงตามลําดับตัวอักษร 
(เรียนวันเสารวันเดียว) 

   

เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - นามสกุล กลุมวิชาเอก 

0059 นางสาว กชกร เจริญศรีทวีชัย การจัดการ 

0085 นางสาว กชกร ปลื้มมาล ี การเงิน 

0146 นาง กณิการ บุญอําพร การจัดการ 

0119 นางสาว กมลชนก อุนศรี การจัดการ 

0083 นางสาว กมลวรรณ กาบแกว การจัดการ 

0101 นางสาว กัญญปภัส มณีเจริญกันต การจัดการ 

0063 นางสาว กัญญาพัชร ผิวสอาด การจัดการ 
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0081 นางสาว กัลยรัตน หวังธนสุนทร การจัดการ 

0014 นาย กิติทัศ ธนธนาบูรณ การบัญชี 

0029 นางสาว เกวลิน ชัยวงค การจัดการ 

0028 นางสาว เกวลิน คนซื่อ การจัดการ 

0025 นางสาว ขณิษฐลดา จูอาภรณ การบัญชี 

0108 นางสาว ขนิษฐา สุนทรวงษ การบัญชี 

0129 นางสาว เขมิกา วิกาหะ การบัญชี 

0043 นาย คุณานนต เกวก การจัดการ 

0132 นาย จักรกฤช ทองนาคะ การจัดการ 

0079 นางสาว จิตตราภรณ มุขเพชร การจัดการ 

0104 นาย จิรสิน ปจฉา การจัดการ 

0148 นางสาว ชญานิศา คงนนท การจัดการ 

0073 นางสาว ชฎาพร ขวัญเทพ การบัญชี 

0106 นางสาว ชฎาภรณ หิรัญเนตร การบัญชี 

0064 นางสาว ชนิดา พุมชัง การจัดการ 

0096 นาง ชลนิดา รัตนกาญจน การบัญชี 

0112 นางสาว ชัชฎาพร ฤชาอุดม การจัดการ 

0138 นางสาว ญาณิศา ขําคง การบัญชี 

0067 นาย ณพวัฒน ธัญญเจรญิ การจัดการ 

0100 นางสาว ณพัชร โรจนแสงรัตน การจัดการ 

0144 นางสาว ณศิภัสร ตันติศศิพงศ การตลาด 

006 นางสาว ณัฎฐา ประดิษฐสุขถาวร การจัดการ 

0001 นางสาว ณัฏฐเณร ี ชนิตชัยชญานนท การตลาด 

0041 นางสาว ณัฐกานต เกรียงสุวรรณ การตลาด 
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เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - นามสกุล กลุมวิชาเอก 

0075 นางสาว ณัฐกานต เรียงผา การบัญชี 

0099 นาย ณัฐชนน บุญเผือก การจัดการ 

012 นางสาว ณัฐชา มุขวัตร การบัญชี 

0111 นาย ณัฐดนัย เอ่ียมสุภาพ การเงิน 

0134 นาย ณัฐพล มัคสิงห การบัญชี 

005 นางสาว ดวงใจ ดวงจนัทร การจัดการ 

0051 นางสาว ตวงพร ชูแกว การบัญชี 

0021 นาย เตชินท อูทอง การบัญชี 

0032 นางสาว ทอแสง เท่ียงคาม การบัญชี 

0091 นางสาว ทิพยนภา บําเพ็ญทาน การจัดการ 

0033 วาท่ีร.ต. เทอดศักดิ์ อุนจิตร การบัญชี 

0086 นาย ธนวัฒน มีเสน การจัดการ 

0078 นางสาว ธนาภรณ บรรดาลพร การจัดการ 

0017 นาย ธวัชชัย มุขศรี การตลาด 

0061 นางสาว ธัญญารัตน แพทยมงคล การบัญชี 

0122 นางสาว ธารทิพย เกรียงยะกุล การจัดการ 

0080 นางสาว ธิติวรรณ ศิริสมบัติ การจัดการ 

0011 นาย ธีรพงษ จิตจักร การบัญชี 

0105 นางสาว นงนุช บุตรสาล ี การบัญชี 

013 นาย นนทธิวัณน คํารณฤทธิศร การจัดการ 

0082 นางสาว นัชชา สรรเสริญ การจัดการ 

0114 นางสาว นิสารัตน ฮกเลา การเงิน 

0070 นางสาว บุณยนุช เกงนอก การบัญชี 
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0133 นางสาว ปภัสรา มงคลมาสู การเงิน 

0115 นาย ประกาศิต สายเสมา การตลาด 

0009 นางสาว ประณาลีศ ธนานันท การจัดการ 

003 นาย ปริญญา สิงหพิทักษ การเงิน 

0097 นางสาว ปรียาพร หวานเสียง การจัดการ 

0131 วาท่ีร.ต.หญิง ปรียาภรณ มงคลมาสู การเงิน 

0145 นางสาว ปรียาภัทร อยูสนิท การจัดการ 

0102 นางสาว ปวีณา ธาดากิจวรคุณ การจัดการ 

0142 นางสาว ปาณิสรา เพชรหาญ การบัญชี 

0004 นางสาว ปานิสา วงศนิธิกาญจน การตลาด 

0035 นาย ปติภัทร สุขใย การจัดการ 

0031 นางสาว ปนฤทัย สุภาชัยกิจ การบัญชี 

0098 นางสาว ปยบุตร ชูคง การจัดการ 

0141 นางสาว ปยภรณ ทิพยพาหน การบัญชี 

0123 นางสาว ปยวรรณ วรรณขาว การบัญชี 

0140 นางสาว พรฑิตา ไวยทรง การจัดการ 

0060 นางสาว พรสิริ สระทองพิมพ การตลาด 

0006 นางสาว พัฒนียาภรณ โลหะสาร การตลาด 

0013 นางสาว พาขวัญ มิลินรัชตพัทธ การบัญชี 

0024 นางสาว พิมพิศา แกววิเชียร การตลาด 

0088 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ หม่ันบอแก การบัญชี 

0027 นางสาว ภัทน ี โพธิ์ทอง การบัญชี 

011 นางสาว ภัทราพร คงทัน การบัญชี 
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0005 พระมหา ภูมินทร หงษทอง การตลาด 

0040 นางสาว มนัญชยา กุลตันติกร การตลาด 

0030 นางสาว มาริสา กําลังดี การบัญชี 

0109 นางสาว มินตรา เงาแกว การบัญชี 

002 นางสาว มีนา สุขสนิท การจัดการ 

0090 นางสาว เมธาวี เหลืองรุงรัส การตลาด 

0065 นางสาว ยมลพร ยอดนพเกลา การจัดการ 

0010 นาย รนกร คีรีพฤกษ การตลาด 

0052 นางสาว รอยพิมพ จิตปาโล การบัญชี 

0047 นาย รังสิมันต ถุงเสน การเงิน 

0128 นางสาว ลภัสรดา บัวขาว การบัญชี 

0136 นางสาว ลภัสรินทร ปลัดศรีชวย การตลาด 

0118 นางสาว วรรณพร สงเสริม การบัญชี 

008 นางสาว วรรณวราภรณ ทิพยพิทักษ การเงิน 

0074 นางสาว วรรัตน พลดาหาญ การตลาด 

0050 นางสาว วราภรณ ปุเรตัง การบัญชี 

0103 นาย วริทธิ์ดนย รัตนมาลี การเงิน 

004 นางสาว วัลยนิสา ณ วิพันธ การบัญชี 

0092 นางสาว วัลลภา ไลประเสริฐ การตลาด 

0015 นาง วาสนา เยียวยาสัตว การบัญชี 

0019 นางสาว วิชญา ยั่งยืน การบัญชี 

0008 นางสาว วิภาว ี ก้ีธนสมบัติ การบัญชี 

0062 นางสาว วีณา ถมปด การบัญชี 
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0137 นางสาว ศศิวิมล กาญจนอรุโณทัย การจัดการ 

0056 นาย ศักดิ์พัทพ จอมพงศ การจัดการ 

0055 นาง ศิริพร จอมพงศ การจัดการ 

0130 นางสาว ศิริอร แสนสุข การบัญชี 

0038 นางสาว สมิตานัน พันธพืช การบัญชี 

0069 นางสาว สุทธิดา เจริญสุข การบัญชี 

0087 นางสาว สุปราณี เข่ือนวัน การจัดการ 

0126 นางสาว สุพัสวี วุนประเสริฐ การบัญชี 

0127 นาง สุมิตรา ประทุมชัย การเงิน 

007 นางสาว เสาวลักษณ หาญเหี้ยม การตลาด 

0146 นางสาว หฤทัย ยอดสอน การตลาด 

0071 นาย หฤษฎ สมบัติชัย การจัดการ 

009 นางสาว หัสยา กัลยาศิริ การเงิน 

001 นางสาว อชิรญา โสภามโนมาศ การจัดการ 

0076 นาย อนุรุทธิ์ ชูเพ็ง การตลาด 

0053 นาย อภิชาติ จาง การจัดการ 

0113 นาย อภิศักดิ์ แกวตาสาม การเงิน 

0084 นางสาว อรพรรณ จันเลื่อน การจัดการ 

0057 นาย อรรถพงษ ผลานิผล การจัดการ 

0124 นางสาว อรวรรณ สรรพขาว การจัดการ 

0036 นางสาว อลิสา แสงศรี การจัดการ 

0005 นางสาว อสมาภรณ สุคะตะ การบัญชี 

0143 นาย อัครวัฒน มูระคา การบัญชี 
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010 นางสาว อาภาภรณ ชื่นใจ การบัญชี 

0135 นาย อิทธิพัทธ มากทุงคา การบัญชี 

0110 นางสาว อุรุพร ศิริวิชยาภรณ การเงิน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

ประกาศ ณ วันท่ี           กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 

(รองศาสตราจารยศุภชัย  ศุภผล) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒๐



 

ประกาศ  
โครงการฯ Saturday Program รุนที่ 19 และ 

โครงการฯ VLT. รุนที่ 18 

เร่ือง   กาํหนดวันปฐมนิเทศและชีแ้จงเกีย่วกบัการเรียน M.B.A. กอน

การขึ้นทะเบียนเรียน  

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

  โครงการฯ กําหนดวันปฐมนิเทศและชี้แจงเกี่ยวกับการเรียน 

M.B.A. เพื่อเปนขอมูลใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทราบ           กอนการตัดสินใจ

ข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ในวันอาทิตย ท่ี 2 ตุลาคม 2565  เวลา 

13.00 น. เปนตนไป 

การเขาฟงปฐมนิเทศฯ เปนการบรรยายแบบออนไลน (online) 

ผานโปรแกรม google meet  โดยทางโครงการฯ จะสง link เชิญใหทาน

เขารวม หรืออาจสงเปนรหัสผานการประชุมใหทาง Gmail ของนักศึกษาที่

แจงไวกับโครงการฯ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

 

 

 

 



ประกาศ  
โครงการฯ Saturday Program รุนที่ 19 และ 

โครงการฯ VLT. รุนที่ 18 

เร่ือง   วนัขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษาและลงทะเบียนเรียน 

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

  ผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาของแตละโครงการฯ ติดตอขอข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ณ อาคารทาชัย ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) ในวันอาทิตย ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 

09.00–15.00 น. โดยชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เปนแคชเชียรเช็ค 

หรือ ดราฟท (เฉพาะตางจังหวัด) จํานวน 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาท

ถวน) สั่งจายดังนี้ 

-  นักศึกษาโครงการฯ SAT.19  สั่งจายในนาม “ม.ร.โครงการบริหารธรุกิจ

มหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการยุคใหม (Saturday Program)” 

-  นักศึกษาโครงการฯ VLT.18  สั่งจายในนาม “ม.ร.โครงการบริหารธรุกิจ

มหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) 

 
 

หมายเหตุ :  หากผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทานใดไมสามารถมาขึ้นทะเบียนไดตามวัน-

เวลาดังกลาวขางตน สามารถติดตอขอขึ้นทะเบียนกอนหรือหลงั

กําหนดได ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 6 หอง 610 โทร. 02-3108000 

ตอ 2280-1, 02-3108956, 085-0714002 และ 085-0713022  

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 

เม่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวจะขอเงินคืนไมได 

 



เอกสารประกอบการขึ้นทะเบยีนและลงทะเบยีนเปนนักศึกษา 
การข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม  ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษานําเอกสาร / 

หลักฐานมาแสดงใหเจาหนาท่ี  ขอใหนักศึกษาเตรียมเอกสารทุกอยางมาใหครบ  ตามรายการ

ดังน้ี 

1. แคชเชียรเช็ค (ธนาคารใดก็ได) หากซื้อจากตางจังหวัดใหซื้อเปนดราฟท จํานวน 

30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน)  สั่งจายดังน้ี 

-  นักศึกษาโครงการฯ SAT.19  สั่งจายในนาม “ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สําหรับผูจัดการยุคใหม (Saturday Program)” 

-  นักศึกษาโครงการฯ VLT.18  สั่งจายในนาม “ม.ร.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Visionary Leaders (Twilight Program) 

2. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  

ระดับปริญญาตรี  จํานวน  2  ชุด   

3. สําเนาใบรับรองกระบวนวิชาท่ีสอบผาน (Transcript)  

ระดับปริญญาตรี  จํานวน  2  ชุด   

4. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง  และสาํเนา จํานวน  2  ชุด 

5. สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  2  ชุด 

6. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล   (ถาม)ี   จํานวน  2  ชุด 

7. รูปถายขนาด 1 น้ิว  จํานวน  4  รูป   

8. ใบรับรองแพทย (ตรวจโรคท่ัวไปจากโรงพยาบาล หรือ คลินิก)  จํานวน  1  ฉบับ 

9. หากนักศึกษาตองการใชคํานําหนาเปนยศ ใหย่ืนสําเนาเอกสารแตงตัง้ยศมาดวย 

จํานวน 2 ฉบับ 

10. สําหรับผูท่ีสมัครเรยีนทางเว็บไซต ใหนําใบสมัครพรอมแนบเอกสาร 

     ตามท่ีระบุในใบสมคัรมาดวย จํานวน 1 ชุด  

ท้ังน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบับนักศึกษาตองรับรองสําเนาถูกตองและเซน็ช่ือกํากับ  

และวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะตองระบุการจบหลักสูตร และวันท่ีสําเร็จการศึกษากอนวัน

ข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหมแลวเทาน้ัน 

................................................................... 
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