ประกาศ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รุ่นที่ 13
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 1
-----------------------------------------------เอกสารที่ต้องนํามาในวันขึน้ ทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
๑. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยรามคําแหง” เป็นจํานวนเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) หรือ ชําระด้วยบัตรเครดิต (TMB ผ่อน 0% นาน ๓ เดือน)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จํานวน ๒ ชุด
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๒ ชุด
๔. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๒ ชุด
๕. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒ ชุด
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๒ ชุด
๗. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๘. ใบรับรองแพทย์
(สําหรับหลักฐาน ข้อ ๒ – ๗ สําหรับผู้ที่ยงั ยื่นหลักฐานในขั้นตอนการสมัครไม่ครบ)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 (09.00 – 14.00 น.)

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

รหัส
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IN.13102
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IN.13109
IN.13110
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IN.13114
IN.13115
IN.13116
IN.13117
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IN.13119
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IN.13122
IN.13123

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวณัฐชยา
เจนพานิชทรัพย์
นางสาวยุวรีย์
ไชยลังกา
นางสาวศิรดา
เหลืองอรุณ
นางสาวกรวรรณ
พึง่ พุม่
นางสาวกัญฐญา
ธรรมปณิธิ
นายรัตน์เกียรติ
เจียรปิ ตภิ ทั ร
นางสาวพิมพ์พร
เลิศอําไพ
นายไพรัฐ
พานิชย์สกุลชัย
นางสาวปริยากร
อัศฤกษ์
นางสาวสุภชานันทน์
ปรียวุฒเิ วช
นางสาวปิ ยะพร
กะหละหมัด
นางสาวฆัสรา
งามสิทธิพงศา
นางสาวฐปนรรฑ์
ศรีบรรดิษฐ์
นางสาวเยาวมาลย์
ประสานสรรพกิจ
นางสาวจิตปภา
ถาวรสถิตย์
นายพิศษิ ฐ์ศกั ดิ ์
วิเศษศุกล
นายประเสริฐศักดิ ์
ไชยศิลป์
นายปฐมพร
จอมคําศรี
นางบุญเรือน
วรภัทรพานิชย์
นางสาวศิโณรัฐ
ภัสระ
นางสาวโสรัฐจิกา
กาญจนนท์
นายกิตติทตั
พิรณ
ุ มารุต
นายศุภรัตน์
สร้อยแสง
นางสาวพรรณวรินทร์
วงษ์วาลย์
นางสาวธัญรัศม์
อรุณสวัสดิ ์

IN.13124

นางสาวสุรยี โ์ พธ

พฤทธิ ์พหล

IN.13126
IN.13127

นายอนุ กลู
นายภูบดินทร์

รุจฉิ าย
สมภาร

เอกสารที่ต ้อ งนํามาเพิ่ ม เติ ม

1. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา 2 ชุด
1. สําเนาปริญญาบัตร 2 ชุด
1. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ 1 ชุด

1. สําเนาปริญญาบัตร 2 ชุด

1. สําเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
1. สําเนาปริญญาบัตร 2 ชุด

1. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ 1 ชุด
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล 1 ชุด
3. สําเนาปริญญาบัตร 2 ชุด
1. สําเนาทะเบียน 2 ชุด

รหัส

ชื่อ - นามสกุล

IN.13128

นางสาวศิรจิ ติ ร

รัตนศักดิ ์ชัยชาญ

IN.13129

นางสาวชฎาภรณ์

อิสระมโนรส

IN.13130

นางสาวอุมาภรณ์

บุญสุวรรณ์

IN.13132
IN.13134

นายสิทธิกร
นางสาวศรัณย์ภคั ร์

บุญตัน
โพธิ ์กลิน่

เอกสารที่ต ้อ งนํามาเพิ่ ม เติ ม
1.สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ 1 ชุด
3. สําเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
1. สําเนาปริญญาบัตร 2 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
สําเนาปริญญาบัตร 2 ชุด

อาคารท่าชัยอยู่ระหว่างอาคารสุโขทัย
และธนาคารออมสิน

