รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาหรับนักบริหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รุ่นที่ 21
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 301
(อาคารเก่า 5 ชั้น)
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 – 15.00 น.
เอกสารทีต่ ้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ :
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
2. สาเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองสภาฯ จานวน 2 ชุด
3. สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จานวน 2 ชุด
4. สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จานวน 2 ชุด
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด
6. สาเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล, คานาหน้านาม, ยศ, ทะเบียนสมรส ฯลฯ
(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จานวน 2 ชุด
7. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรมจานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ

ให้รับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
ถ้าเอกสารไม่ครบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

ท่านใดไม่สามารถมาตาม วัน เวลา ขึ้นทะเบียนที่กาหนดได้ท่านสามารถติดต่อ
คุณชุติมา สังข์นิ่ม โทร. 089-0331371
อีเมล tuk1961@hotmail.com หรือ chutimas1961@gmail.com

รายชือ่ ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์



รายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาหรับนักบริหาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 21
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2559

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ชื่อ – นามสกุล
นายพีรศิษฎ์ เหมทานนท์
นายนุกูล อ่าตระกลู
นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย
นางสาวเฟิรน์ ตู้จนิ ดา
นางสาวดวงธิดา โสดี
นายกมล กุหลาบเพ็ชร์
นางสาวสุชญา เปลี่ยนประเสริฐ
นายกฤติน ประสิทธิ์สม
นายภัทรภณ หาญกล้า
พันโท พงษ์พันธ์ แจ่มสว่าง
นางสาวพนิดา เรียนรู้
นายพนาทิตน์ เลิศประเสริฐกุล
นายคมกฤช บุญเลิศรพ
นายพัฒนพงศ์ วงศ์วบิ ูลย์ชยั
นางสาวจุรรี ัตน์ โอมาก
นายพิเชฐ สระอินทร์
นายไชยรัตน์ รอดตะเภา
นายสุนทร เป้าปิด
นางสาวจวงจันทน์ อินทพฤกษ์
นางสาวสุกญ
ั ญา ไชยสาร
นายวีระชาติ ชมเชย
นางสาวเสาวรัตน์ เดชเทศ
นางสาวพีรพร วิศิษฎ์ปัญญา
นางสาวพิญญานันท์ ปิตปิ านสวัสดิ์
นางสาวจามจุรี สีเสน
นายสมยศ เจริญศรีศักดิ์กูล
นายวสวัตติ์ กฤษศิริสวัสดิ์
นางสาวสุกญ
ั ญา ทองดี
นางสาววรัญญา นามวงศ์
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นางสาวพรพิมล วิรัตน์ชัยวรรณ
นางสาวอริญรดา ประวัตดิ ี
นางสาวจารุตา สว่างวงษ์
นางสาวอธิชา จูมทอง
นางสาวณัฏฐิกา โรจนเกียรติถาวร
นางสาววัชรากรณ์ ปารณี
นางสาวชลิดา ปุรนิ ทะ
นางสาวจารุณี จันทร์สกุ
นางสาววิมลรัตน์ วิพัฒน์
นางสาวณิชาภัส สังข์ทอง
นายสุรตั น์ บุญมี
นางธริณรัตตา ลิมปโนภาส
นางสาวณัฐวรรณ เสนาะจิตร
นางสาวขวัญนัทธี เขียวหวาน
นางสาวนรพรรณ รัตนพิบลู ย์
นางสาวจินตหรา เกิดวรรณชัย
นายชินพจน์ อุรัสยะนันทน์
นางสาวอรสา สุดสวาท
นายณัฐพล เจริญธมะสุข
นางสาวเยาวลักษณ์ แสงภักดี
นางสาวพัทธากานต์ ภัททานุวตั ร์
นางสาวปภัชญา พุ่มเกษร
นางสาวดาริกา เดชารัตนชาติ
นางสาวสุนิสา พลสงราม
นางเทพสิรนิ ธร์ ลวดลาย ธนนาทธนะชน
นางสาวสุภาวดี คามุข
นางสาวโชติกา ผาศุข
นายวัฒน์ดนัยณัฐ ภูริภัสสรกุล
นางสาวกฤษณา มีสุข
นายอนนท์ โพธิด์ ี
นายสันทัศน์ คุณแก้ว

