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โปรแกรมที ่1

โปรแกรมที ่2

โปรแกรมที ่3

หมายเหตุ : แคชเชียร์เช็คขอใหเ  ้ ป็นธนาคารในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

จีน ญี่ปุ่น เยอร์มนั
1 นางสาวร าไพ กนกหงษ์

2 นางสาวมณฑา เรืองขจรง

                     กรณทีี่จะออกเช็คต่างจงัหวดั ใหอ อกเป็นตวัแ๋ลกเงิน (Draft)
                     พร อมเขยีน ช่ือ- นามสกลุรุ่นที่ และ(Section) ด านหลงัเช็ค

จ านวน 27,000.- บาท (สองหมืน่เจ็ดพนับาทถว น)

5. ส าเนา Transcript จ านวน 2 ฉบับ (เอกสารขนาด A4 พร อมรับรองส าเนาถูกต อง)

6. แคชเชียร์เช็ค ส่ังจ่ายในนาม “มหาวทิยาลยัรามคา แหง”

สามารถช าระค่าขึน  ทะเบียนและลงทะเบียนเรียน : ทางบัตรเครดติได 
พิเศษส าหรับลูกค าธ.ทหารไทย(TMB) สามารถผ่อนช าระได  0 % นาน 3 เดอนื (ตามเงื่อนไขบัตรเครดติ)

ดูงานประเทศจีน

ดูงานประเทศญีปุ่่น

ดูงานประเทศเยอรมัน

จ านวน 20,000.- บาท (สองหมืน่บาทถว น)

จ านวน 24,000.- บาท (สองหมืน่ส่ีพันบาทถว น)

สถานที่ขึน้ทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ณ  อาคารสวป.  ช้ัน 5
เอกสารส าหรับการขนึ ้ทะเบียนและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ดงันี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นวิ ้จ านวน 2 รูป (พร อมเขยีน ช่ือ- นามสกลุ ด านหลงั)
2. ส าเนาทะเบียนบ าน จ านวน 2 ฉบับ (เอกสารขนาด A4 พร อมรับรองส าเนาถูกต อง)
3. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ฉบับ (เอกสารขนาด A4 พร อมรับรองส าเนาถูกต อง)
4. ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ (เอกสารขนาด A4 พร อมรับรองส าเนาถูกต อง)

รายช่ือผู ผ่านการสอบสัมภาษณ์  รุ่นที่ 9 รอบ 2 
วนัอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น.

โครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

ลายมอืช่ือ

Section 3 (เรียนวนัอาทิตย์)
ดูงานทางประเทศ

หมายเหตุล าดับที่ ช่ือ - สกลุ
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3 นายยทุธภูมิ จนัทร์ค  า

4 นางสาววรุณยพุา อินตนั

5 นางสาวจินดารัตน์ มะลิขาว

6 นางสาวศิริวรรณ ข าแกว้

7 นางสาวเสาวนีย์ เฉยบุญเรือง

8 นางสาวดลพร ปรัชญธ ารง

9 จ่าอากาศเอกนพด นงพรมพะเนา

10 นายนพดล แกว้พวง

11 นางสาวชนิดา อยูจ่นัทร์

12 นายปฤษฐ์ เกียรติธาตรี

13 นางสาวสุดารัตน์ จิอู๋

14 นางสาวรินซ์ สอนอาจ

15 นายไพบูลย์ เล็กคง

16 นางสาวชุรินทร์ วิชาลยั

17 นางสาวณทัธภทัร วฒันพงษ์

18 นายทวีพงษ์ เลา้รักษา

19 นางสาวพรรัตน์ ตนัเองฉ้วน

20 นายชนะชยั คงนคร

21 นายม่ิงกมล มิตรสัมพนัธุ์

22 นางสาวสุดารัตน์ จิวะวิวฒัน์เสถียร

23 นายพลวรรธร์ ชูบ่อนอ้ย

24 นายชาญณรงค์ สุชาติพงศ์

25 นางสาวจารุวรรณ รัตนมัน่คง

26 นายอนุชา ธนาพรสวรรค์

27 นายดนภทัร เพียรธรรม

28 นายปิยะวฒัน์ เลิศวฒิุรงค์

29 วา่ท่ีร.ต.อดิศกัด์ิ แสงบุญ

30 นางสาวชฎาการจน์ เหมทานนท์
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31 นางสาวณฏัฐกนัย์ บวัคล่ีใบ

32 นายประดิษฐ์ วงศจิ์รชยา

33 นางสาวหน่ึงฤทยั พิมพจ์นัทร์

34 นายรชต กาญจนพิมาย

35 นายณฐัพล พรมสนธ์ิ

36 นางนิรมล พิมสิงห์

37 นายนฐัพล พิมสิงห์

38 นายอนิรุทธ์ิ วิชาโคตร

39 นางสาววิพธุพนัธ์ สายลุน

40 นายนรินทร์พิชญ์ โชติรัตน์

41 นางสาวนนัทพร แพงไทย

42 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัทมะสุวรรณ

43 นางสาวณฐัรดี ธนปัญญากุล

44 นางสาวพรชนก ประภากรสกุล

45 นางสาวฐานิต ศกัด์ิวิภาสกุล

46 นายกมัพล รัตนบุรี

47 นางสาวฐิตาภา บุญจตุัรัส

48 นายอรรถพร ภิบาลภกัดี

49 นางสาววลญัชรั์ตน์ มารควฒัน์

50 นายอนุชา ไชยพฤกษ์

51 นางสาวญาดา อมรกุลเดช

52 นางสาวพชัรี ภู่ภกัดี

53 นายณฐัพงษ์ พรมแกว้

54 นางสาวอาริยา อสัสมงคล

55 นายอฒัฑเ์ดชิษฐ์ สิโรจน์พฒิุกุล

56 นายนนัทพ์ชัร์ สร้วงสุวรรณ

57 นายปัญญา นามแสงกลาง

58 นายธีรยทุธ พนัธ์ลี
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59 นางสาวจนัทถา สิงหกุล

60 นายประวิทย์ หนูลงทรัพย์

61 นางสาวนุศรา ชอบสอน

62 นางสาวศิริวรรณ ไทยพิชิตบูรพา

63 นายพิพฒัน์ชยั สมาน

64 นายพรสรร แสงทองมา
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