
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (ข้อเขยีน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์  

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  
------------------------ 

   
 ด้วยมหาวิทยาลยัรามค าแหง ก าหนดสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิตสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ก าหนดสอบในวันที่ 9-10  พฤษภาคม  2558  สถานที่สอบ 
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติจงัหวัดเพชรบูรณ์ ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ล าดับที ่ รหสั ช่ือ - สกุล 

1 5422105245 นางสาวธัญญารัตน์ มีแสง 
2 5522105215 นางสาวเสาวลักษณ์ กองมลู 
3 5522105226 นางสาวทิวาภรณ์ บัวรมย ์
4 5522105236 นายภาวิน ตันติบูล 
5 5522105241 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุรินทร ์
6 5522105246 นางสาวลลิตา รุกขชาติ 
7 5622105201 นางสาวกรพินธ์ุ  เมฆพัฒน ์
8 5622105202 นางสาวนิสาลักษณ์  บัวทอง 
9 5622105203 นางสาวภัทรมน ภู่กันงาม 

10 5622105204 นางสาวพัชรพรรณ  พรหมเมศร ์
11 5622105205 นายปฏิญญา  บุญญถาวร 
12 5622105206 นางปรางศ์ทิพย ์ ศรีบุญตา 
13 5622105208 นางสาวณัชฐานันท์  เสียงไพเราะ 
14 5622105209 นางสาววราภรณ์  เอี่ยมเพชร 
15 5622105211 นางสาวพิชญา  แสงสทิธ์ิ 

 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ รหสั ช่ือ-สกลุ  
16 5622105212 นางสาวนพรัตน์ บุญมา 
17 5622105213 นายวีระชัย  บุญวิบลูวัฒน ์
18 5622105214 นางร าภา  พลซา 
19 5622105215 นางสาวเกษราภรณ์  โพธ์ิศรี 
20 5622105216 นางสาวจรีะวรรณ  พืชหมอ 
21 5622105217 นางสาวปาระณี  สุขอนันต ์
22 5622105218 นางสาวสุมาล ี บุญประไพ 
23 5622105220 นางวารินทร ์ บุญเรืองศักดิ ์
24 5622105221 นางสาวอัญชล ี แหลมด ี
25 5622105222 นางพะเยาว์ ทองศร ี
26 5622105223 นางจรรยา  แก้วพิกุล 
27 5622105225 นางสาวพุทธินันท ์ อินทร์พรหม 
28 5622105226 นางสาวสกลุทพิย ์ เนตรภู่ 
29 5622105227 นางสาวขจีภรณ์  วัชรินทรางกรู 
30 5622105228 นางเดือนนภา  ชาญพหล 
31 5622105229 นายภัทร์ธนพล  มีช่ืน 
32 5622105231 นางสาววรัญญา  สายจันยน 
33 5622105232 นายสุนทร  ด้วยสาร 
34 5622105233 นางสาวฑิตยาภรณ์  ฉายะสุโข 
35 5622105234 นางสาวมธุรส  แสงพา 
36 5622105235 นางสาวศรัญญา  ชัยพิริยะศักดิ ์
37 5622105236 นางสาวจุฑามาศ  คงวราคม 
38 5622105237 นางสาวธัญวรัตน์  เทศนาบุญ 
39 5622105239 นางสาวจรีภา ศรีไพศาลนนท ์
40 5622105240 นางสาวรชฏพร  คงอยู่ 
41 5622105241 นางสาวเนตรนภา ปานข า 
42 5622105242 นางสาวลัดดา  บุญช่ือ 
43 5622105243 นางสาวปวันรัตน์  ประสารศร ี
44 5622105244 นายพงษ์ศักดิ์ ยุทธรักษ์ 
45 5622105245 นางสาวรุ่งนภา  ปานไกร 

 
 
 



 
 

ล าดับที ่ รหสั ช่ือ-สกลุ  
46 5622105246 นางสาวอภิญญา สิทธิสมาน 
47 5622105247 นางสาวนฤมล  ลพเมือง 
48 5622105248 นางถิราวรรณ  เผือกจีน 
49 5622105249 นางสาวลภัสรดา เสือด ี
50 5622105253 นางสาวกุสมุาพร ศรีแสน 
51 5622105254 นางสาวิตร ี เกตุทอง 
52 5622105255 นางสาวโสภิดา รังเจรญิ 

 
   
   
    ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
                  อุดม เศษโพธ์ิ    
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

                   (นายอุดม  เศษโพธ์ิ) 
ผู้ประสานงาน สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรต ิ

จังหวัดเพชรบรูณ์ 


