
 
 
 
 
 

      ประกาศมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
         เร่ือง   ผลการคัดเลอืกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 โครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุนที่ 18 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุนท่ี 18 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    วันอาทิตย ท่ี 30 ตุลาคม 2565 

วันและเวลาเรียน   เรียนวันอาทิตยวันเดียว 
      (วันเวลาตามตารางการบรรยายท่ีโครงการฯ กําหนด) 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา เรียงตามลําดับตัวอักษร 
(เรียนวันอาทิตยวันเดียว) 

   

เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - นามสกุล กลุมวิชาเอก 

0021 นางสาว ก่ิงเพ็ชร ชัยนาม การบัญชี 

0045 นางสาว เกตสุดา จันมุณี การบัญชี 

0036 นางสาว จิตตราพร ปญญาสัทโท การบัญชี 

0019 นางสาว จิตตินันท นอยนาท การจัดการ 

0042 นางสาว จิรานุช ไวยพัฒน การบัญชี 

0016 นางสาว จิราภรณ เหมืองอินตะ การตลาด 

0047 นางสาว จุฑากานต ไชยธรรมมา การบัญชี 
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เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - นามสกุล กลุมวิชาเอก 

0003 นางสาว จุฑามาศ ศุภศิริ การบัญชี 

003 นาย ชนมวัฒน เหงาธรรม การจัดการ 

001 นางสาว ชนัญธิดา คําโย การบัญชี 

0018 นาย ทักษิณ บัวมีกลิ่น การเงิน 

0037 นางสาว ทิพยมณี นุวรรณ การจัดการ 

0012 นาย ธนรุงโรจน โกศลานันต การจัดการ 

0026 นาย ธนวัฒน สันตธนะวาณิช การเงิน 

0066 นางสาว ธันยพร สิงหขร การจัดการ 

0006 นางสาว นลินี จินจา การบัญชี 

0002 นาง นันทนา พิมเสน การเงิน 

0007 นางสาว นัยนา มะลิวลัย การบัญชี 

0034 นางสาว บุษยา สุขบัว การบัญชี 

0046 นางสาว เบญจมาศ ตันนรา การบัญชี 

0031 นางสาว ปรียา เหมือนสิงห การบัญชี 

0023 นาง ปยะนุช สันตธนะวาณิช การจัดการ 

006 นางสาว ไปรมา ทองชวง การบัญชี 

0038 นางสาว พัชรินทร สุขสําราญ การเงิน 

0011 นางสาว ภณิชชา เนื่องขันตี การบัญชี 

005 นางสาว ภัทรวด ี อรุณพูลทรัพย การเงินฯ 

0035 นางสาว ภัทรวดี สมหวงั การจัดการ 

0032 นางสาว มนันชยา จิตรเอ้ือ การจัดการ 

0020 นาย เมธาวี แวนฉิม การจัดการ 

0022 นาย เรืองรอง นันตะกูล การจัดการ 
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เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - นามสกุล กลุมวิชาเอก 

0025 นางสาว โรสยา มณฑวรรณ การบัญชี 

0041 นาย วรนภ พ่ึงมา การเงิน 

0010 นาย วราทิตย จินดานอม การบัญชี 

0027 นาย วัฒนา ไสยกิจ การจัดการ 

0009 นางสาว วิลาสิน ี ณีระพงษ การตลาด 

0030 นางสาว ศิริมา นุชวงษ การตลาด 

0001 นางสาว ศุภิสรา ชั่งถาวร การบัญชี 

0049 นางสาว สิริทร บุญเสนันท การตลาด 

0048 นางสาว สิรินัญญาธร ภรณวรานนท การจัดการ 

0028 นางสาว สิริลักษณ จันทรกะพอ การจัดการ 

0044 นางสาว สุทธิรักษ ศิริสม การบัญชี 

004 นางสาว  สุภาวด ี ดุจกร การจัดการ 

0051 นางสาว หฤทัย ยอดสอน การบัญชี 

0052 นาย อนุชา ธรรมพร การจัดการ 

0013 นางสาว อุไร ศรีดํา การบัญชี 

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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