ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค ๑ ปีการศึกษา 2565
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 1) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตามที่โ ครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิ มพระเกียรติ (กลุ่มที่ 1) รุ่นที่ 3
ได้กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น
ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 1 ) รุ่นที่ 3 ดังนี้
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------1.

น.ส.อภิชญา

จันต๊ะรังษี

2.

นายณัฐพงษ์

สุนตาอินทร์

3.

น.ส.ลภัสรดา

บรรณสาร

4.

น.ส.ระวีวรรณ

ปันทะธง

5.

น.ส.กรรณิกา

อินทะนะ

6.

น.ส.ปิยะธิดา

แก้วเมฆ

7.

น.ส.พริ้มเพรา

กันธิยะ

8.

น.ส.กรวรรณ

ปัญญา

9.

นางรมิดา

ทองสุกใส

10. น.ส.สุพิชญา

เปี่ยมระลึก

11. น.ส.มยุรฉัตร์

เตจ๊ะสา

12. น.ส.วันทนา

ก่าทอง

13

ฟูฟุ้ง

นายศุภวิชญ์

14. น.ส.พิจิตรา

ปากกล้า

15. นายตะวัน

ขามะวัน

/16. น.ส.อรณัชชา สายเทพ

-216. น.ส.อรณัชชา

สายเทพ

17. นายสรัช

ประชากุล

18. นางปิยาภรณ์

เชื้อมี

19. น.ส.นภัสนันท์

ธารีย์วัฒนกุล

20. นายสถิตคุณ

ภักดี

21. น.ส.ธนาลัย

อินทร์ประเสริฐ

22. น.ส.วราภัสร์

ปัทมพงศ์ปกรณ์

23. น.ส.อารยา

เรือนมณี

24. นายพัฒน์อินทร์

ปันจัยสีห์

25. นายไฌวิวรรธน์

ปวนเปี้ย

26. น.ส.ชฎากาญจน์

จารัสฉาย

27. น.ส.ยุวดี

ศิริรัตน์

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย
-----------------------------------------------------1.

น.ส.กฤตยา

อึ้งทองหล่อ

2.

น.ส.อนินธิตา

บานบู่

3.

ม.ล.นันทิยา

ศรีธวัช

4.

น.ส.กัญญารัตน์

คาภิระแปลง

5.

น.ส.น้าทิพย์

สุขหา

6.

น.ส.สุภัทรตรา

แก้วกาญจนะวงษ์

7.

น.ส.เบญจวรรณ

มิ่งเมือง

8.

น.ส.อริณย์ภาวีร์

อ่าจุ้ย

9.

น.ส.สิรินาถ

พรมชุมสา

10. นายสุนทร

ยิ่งยศคงอนันต์

11. นายชนิสร

อินปัน

12

คาสละ

น.ส.ชลธิชา

13. น.ส.นรินทร์พร

จาเริญ

14. น.ส.กรรณภา

สุต๋าคา
/15. น.ส.ประกายพฤกษ์

คืนมาเมือง

-315. น.ส.ประกายพฤกษ์

คืนมาเมือง

16. น.ส.ณัฐธิดากาญจน์

แช่มตา

17. น.ส.กิตติยา

สุทธิพรม

18. น.ส.เครือฟ้า

ทองหยิบ

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา
-----------------------------------------------------------1.

น.ส.นภัส

วราอัศวปติ

2.

จ.อ.หญิงอมรรัตน์

เพิ่มสุขจิตร

3.

น.ส.ณัฎฐ์วรินทร์

อุดมพัทธ์

4.

น.ส.ญ่า

หลี่

5.

นายอภิวิชญ์

เหลืองศิริกุล

6.

น.ส.นันท์นภัส

วิเศษจินดาวัฒน์

7.

นายอิศรา

ไชยนันทน์

8.

น.ส.ณัฐณิชา

สุขใย

9.

น.ส.อภิญญา

ปริวัฒนศักดิ์

10. น.ส.ชญาณ์นันท์

บุญสิงห์

11. น.ส.เปรมฤดี

ลือจันทึก

12. น.ส.เปรมฤทัย

ลือจันทึก

13. นายอิทธิพล

จาปามี

14. น.ส.ณฐมน

นามศรีชาติ

15. นายอดิเทพ

จันทร์อ่อน

16. นางวันวิสา

หมอกกระโทก

17. น.ส.วนิดา

กาบคาบา

18. น.ส.อุมาพร

อุดมทรัพย์

19. น.ส.สมคิด

ประชุมสาร

20. นางกัลย์เกตนิกา

บูรฟุ้งเกียรติ
/21. น.ส.เทียนพินทุ์
สกุล

อินทรพงษ์

-421. น.ส.เทียนพินทุ์

อินทรพงษ์สกุล

22. นายสุภาพ

ดีไพร

23. น.ส.วิสุดา

ถินมานัด

24. น.ส.ดลฤดี

ไชยสีดา

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-------------------------------------------------------1.

น.ส.มณธกาณต์

เอี่ยมชานาญ

2.

น.ส.พัชรากร

หนูดาษ

3.

น.ส.ธมลลักษณ์

หนูดาษ

4.

น.ส.นภารัตน์

แซ่จู่

5.

นางชฎารัตน์

ศรีนุ่น

6.

น.ส.พิมพ์ชนก

แมนเมือง

7.

น.ส.กิตติยา

วรรณวิจิตร

8.

น.ส.วิมลวรรณ

ดวงจันทร์

9.

ร.อ.เทอดไทย

ไทยเล็ก

10. นายแทนไท

เวสิยานนท์

11

ช่วยสงค์

น.ส.ปุณณดา

12. น.ส.สุวดี

ศุภรัตนวิไล

13. น.ส.ปภาวรินทร์

ชูแก้ว

14. นางเพ็ญศรี

เดชแก้ว

15. น.ส.ปิยะธิดา

ทองบุญยัง

16. นายนนทวัฒน์

ศรีจินดา

17. นางอุไรวรรณ

ยิ่งวงศ์วิวัฒน์

18. น.ส.รัตพร

ภักดีชน

19. น.ส.สุนิษา

อ่อนเกตุพล

20. น.ส.ศิรินันท์

พรหมปาน

21. น.ส.กฤษณา

ใจสมุทร

/22. น.ส.ศรีอนงค์ สมใจหมาย

-522. น.ส.ศรีอนงค์

สมใจหมาย

23. น.ส.รัติกาล

เกตุแก้ว

24. น.ส.เบญญาภา

จินดารักษ์

25. น.ส.รัสรินทร์

จันทรพิมลนิธี

26. น.ส.นภรัตน์

เจนวิชชุเมธ

27. น.ส.นัทธวัน

ปราบอักษร

28. น.ส.วรัญญา

พงศ์สกุลวงศ์

29. นางเพ็ญพรรณ

หนูอินแก้ว

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา
----------------------------------------1.

น.ส.มัณฑนา

เอื้อละพันธ์

2.

น.ส.สุพิชฌาย์

เซ่งฉิ่ว

3.

นางนัยน์รัตน์

ขวัญซ้าย

4.

ว่าที่ร.ต.เอกวิน

หมานอะ

5.

น.ส.ปิยชนก

สุวรรณมาลา

6.

นางปรียา

สุวรรณกูฏ

7.

น.ส.อนุสรา

ชุมทอง

8.

น.ส.โชติกา

จาปา

9.

นายกฤตพล

ณ พัทลุง

10. น.ส.กาญจนา

วงศ์น้อย

11

วงศ์น้อย

น.ส.สมฤดี

12. น.ส.ขวัญตา

บุญส่ง

13. น.ส.ศุภรัชย์

แสดงมณี

14. น.ส.นตินา

อารีบาบัด

15. น.ส.ใหมทิพย์

ไพรเนียม

16. น.ส.ธมลวรรณ

โอสถาน

17. นายปิยะณัฐ

เขียวนุ้ย
/18. น.ส.พิชาดา สังข์แก้ว

-618. น.ส.พิชาดา

สังข์แก้ว

19. ส.ต.ท.หญิงพรสุดา

ผันแปรจิตร

20. น.ส.เพ็ญจันทร์

ศรีเกตุ

21. น.ส.ฟัรฮาน

แวบูละ

22. น.ส.ฟาฏอนะฮ

แวบูละ

23. นายอติพล

ดิษรานนท์

24. น.ส.กานติมา

ภูริภักดีสนอง

25. น.ส.พนิดา

ศรีไชย

26. น.ส.นฤภัค

เผนานนท์

27. นายพรรณศักดิ์

เดชคิด

28. นายศุภป์วิชญ์

วัฒนาสกุลเจริญ

29. น.ส.ดุสิตา

รัตนกุล

30. น.ส.พรพิมล

แซ่ตั้ง

31. น.ส.ปพิชญา

ไชยยะ

32. น.ส.ประภาพร

นกเส้ง

33. นายเอี๊ยะซาน

หมาดมานัง

34. น.ส.สุธาษิณี

หมื่นราษฏร์

35. น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์

ไชยบุบผา

36. น.ส.ณิชา

แป้นสีนวล

37. น.ส.ศุภัชฌา

แสงอรุณ

38. น.ส.นวรัตน์

มหันตมรรค

39. น.ส.นาฏนภา

เพ็ชร์ล่อง

40. น.ส.ธณัฐฐา

บัวใหม่

41. น.ส.เพ็ญภักษ์

ลิตรักษ์

42. น.ส.สพิชญา

ผาแดง

43. น.ส.รุสนา

แสแวง

44. น.ส.ณัฏฐนันท์

สุวรรณมณี

/45. นางปาณิศรา สินยัง

-745. นางปาณิศรา

สินยัง

46. นายทันฤกษ์

เวชพันธ์

47. นายคมกฤช

แซ่ฮ้อ

48. นายธนกร

โมรา

49. นางณัฏยา

ชาตอริยะกุล

50. น.ส.ฐานิดา

รัตนโสภา

51. นายวินท์กฤษณ์

จงสามัคคีถาวร

52. น.ส.สุธาสินี

เพ็ชรขาว

53. น.ส.ลักขณา

สุวรรณรัตน์

54. นายวุฒิชัย

ชูชาติ

55. นายกฤติณ

สุขชู

56. น.ส.สุนารี

วรรณศิริ

57. น.ส.ธัญธร

แซ่ซิม

58. นางแพรวา

แสงคงเรือง

59. นายผดุงพงษ์

มีชู

60. น.ส.ธนัญญา

หอมจันทร์

61. น.ส.อภิญญา

อินพรม

62. นายจอมพล

พรมคง

63. น.ส.สุชาวดี

ประกอบการ

64. น.ส.สุธาดา

อนุจร

65. น.ส.ธัญญ์ฐิตา

สหะจินดาพันธ์

หมายเหตุ : กาหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ กาหนดการและรายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

