
ล ำดับ หน่วยงำน/โครงกำร 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. หมำยเหตุ

1 นางสาว ทิยาภรณ์ บัวมาก โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program)

2 นาย วัจกร คงวัฒนากุล

3 นางสาว อลิญญา แสงใส

4 นางสาว อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders 

Weekend Program)

5 นางสาว สายสุนีย์ มะโนหาญ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders 

Twilight Program)

6 นางสาว อังศุมาลิน อินปลอด
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders 

Programs)

7 นางสาว จันทร์เพ็ญ คงวัฒนากุล
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ 

(Saturday Program)

8 นางสาว สติพร รักษายศ

9 นางสาว สุพัตรา สาลี

10 นางสาว จิราพร คชภักดี
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary

 Leaders)

11 นางสาว รังสินันท์ ห้วงน  า
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(Professional Leaders)

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ 
(Sunday Program)

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A for
 IT-Smar Progaram)

รำยช่ือ

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
“กำรใช้งำน กำรตรวจสอบและกำรจัดทำงบกำรเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

ส ำหรับโครงกำรศึกษำภำคพิเศษ, โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (เฉพำะศูนย์ผลิตน  ำด่ืมศิลำ) ครั งท่ี 3
รุ่นท่ี 1 ในวันท่ี 11  กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
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ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ
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รุ่นท่ี 1 ในวันท่ี 11  กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

12 นางสาว วชิรา ปิยะตระภูมิ

13 นางสาว กิตติวรรณ ปัญญาบุตร

14 นางสาว จันทิมา จันทร์เรือง

15 นางสาว เพ็ญศิริ แสงสุข

16 นางสาว อรอุษา วงษ์ทอง

17 นางสาว พิมพ์ใจ คดีพิศาล

18 นางสาว ธิติมา ศรีนวล

19 นางสาว ธีระนุช พร้อมพูน

20 นางสาว วันทนีย์ ศรีสวัสด์ิ

21 นางสาว กัญญลักษณ์ ลีนะเปสนันท์

22 นางสาว อังศุธร ภิญโญสุนันท์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะ
มนุษยศาสตร์

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

ศูนย์น  าด่ืมศิลา

โครงการศึกษาภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหาร
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23 นาย ขจรเดช หนูทอง

24 นางสาว ปาริชาติ พุ่มกัน

25 นางสาว ปิยรัชนี เหลืองอ่อน โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program

26 นาย จักรพันธ์ เจริญสุข
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การเงินและการธนาคาร

27 นางสาว ปาญาตา แพรทอง

28 นาย สุรชัย แซ่ลิ ม

29 นางสาว มานิตา ตันทิวกร

30 นางสาว พรนภา หนูนิล

31 นาง วรุณยุพา สิทธิเดช

32 นางสาว ศิริรัตน์ อันจิตร

33 นาย สิทธิรักษ์ ตรีศรี

34 นาย อรรถวุฒิ ศรีเหรัญ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม

โครงการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน คณะรัฐศาสตร์

โครงการทวิปริญญาโททางรัฐศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โครงการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
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35 นางสาว วรรณพร พรหมแก้ว

36 นางสาว บุษยา เดชเดชะ

37 นางสาว ประภาภรณ์ เช่ียวอุดมรัตน์
โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว

38 นางสาว สุกัญญา เปล่ียนศรี    

39 นางสาว ดวงกมล  บูรณเพ็ง

40 นางสาว  บุศยา  แฟงทอง

41 นางสาว  จรรยารัตน์  แสงกฤษเพ็ชร์

42 นางสาว นิธิมา  ศิริวงศ์
โครงการนิติศาสตร์มหาบัณทิต จ.ขอนแก่น รุ่น 7   จ.ศรีสะ

เกษ รุ่น 3

43 นางสาว ภมรรัตน์ พวงสุดรัก

44 นางสาว กมลวรรณ นาคประทุม

45 นางสาว ธมนวรรณ เล่ียวเฉลิมวงษ์
โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

โครงการ สมุทรสาคร ,โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ จังหวัด
สงขลา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program    
จ.นนทบุรี

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program 
หัวหมาก

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร
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46 นางสาว สุกัญญา มณีด า โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา
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