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

1 นางสาว ระพิน ช่างทอง
โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา จ.เชียงใหม่

2 นางสาว นิโลบล แสงพนัสธาดา โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน

3 นางสาว กัญญาภัทร ผดุงชูกิจ

4 นางสาว กมลวรรณ จันทร์ศิริ

5 นางสาว ดรัลรัตน์ ปานรอด

6 นางสาว สุพัชรา ค าหล้า

7 นางสาว ปอแก้ว ใบรัก

8 นางสาว พัลวณิชาพัฒน์ เจริญผล

9 นาย เพชร ช่ืนชม

10 นางสาว บุษบา เมืองวงษ์

คณะส่ือสารมวลชน

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชา
ส่ือสารมวลชน คณะส่ือสารมวลชน

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(จันทร์-
ศุกร์)

โครงการศึกษาภาคพิเศษนิติศาสตรบัณฑิต จังหวัดตรัง

รำยช่ือ

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้

“กำรใช้งำน กำรตรวจสอบและกำรจัดทำงบกำรเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

ส ำหรับโครงกำรศึกษำภำคพิเศษ, โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (เฉพำะศูนย์ผลิตน  ำด่ืมศิลำ) ครั งท่ี 3

รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 12 กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.



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

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้

“กำรใช้งำน กำรตรวจสอบและกำรจัดทำงบกำรเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

ส ำหรับโครงกำรศึกษำภำคพิเศษ, โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (เฉพำะศูนย์ผลิตน  ำด่ืมศิลำ) ครั งท่ี 3

รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 12 กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

11 นางสาว กนกอร บุญมาเกิด โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

12 นางสาว พัสรา ประชาอุดม โครงการ Y-MBA บางนา

13 นางสาว พรรณทิภา วิชัยเมือง โครงการY-MBA หัวหมาก

14 นาง อรุณี ตู้จินดา

15 นางสาว สิรีธร เกิดหล า

16 ผศ.ดร. สาธิษฐ์ นากกระแสร์

17 อาจารย์ บุญช่วย ศรีธรรมศักด์ิ

18 นาย กิจกรเกียรติ ทองแดง

19 นางสาว กัลยรัชต์ ไสยวุฒิ

20 นางสาว ปัณชิตา หมัดละ

21 นางสาว จุรีพร เพชรคง

สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง คณะ
รัฐศาสตร์



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

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้

“กำรใช้งำน กำรตรวจสอบและกำรจัดทำงบกำรเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

ส ำหรับโครงกำรศึกษำภำคพิเศษ, โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (เฉพำะศูนย์ผลิตน  ำด่ืมศิลำ) ครั งท่ี 3

รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 12 กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

22 นางสาว หมัยนา หมายปัดกลาง

23 นางสาว ณัชชารีย์ มณีโชติธนกิตต์ิ

24 นางสาว กัญธรัตน์ พรหมนิมิตร

25 นางสาว จิตตราพร พิรุณ

26 นางสาว อรอุมา บุตรเร่ิม

27 นางสาว สิริมนต์ พงษ์สังข์

28 นาย ธีระชัย ขุนจันทร์

29 นางสาว อติกานต์ สุโข

30 นางสาว ดลหทัย อุดมผลสมหวัง

31 นางสาว พิมพ์พรรณ อุดมประมวล

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
งานสาธารณะ

โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

โครงการผู้น าภาครัฐและภาคเอกชน



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

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้

“กำรใช้งำน กำรตรวจสอบและกำรจัดทำงบกำรเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

ส ำหรับโครงกำรศึกษำภำคพิเศษ, โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (เฉพำะศูนย์ผลิตน  ำด่ืมศิลำ) ครั งท่ี 3

รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 12 กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

32 นางสาว รัชชุดา แตงร่มเย็น

33 นางสาว ณัฎฐ์พิมาน แก้วยองผาง

34 นาง สุกัญญา อรรถาวร

35 นางสาว ประวีณา เกษศรี

36 นางสาว กฤติยาภรณ์ ค าแก้ว

37 นาย อธิวัฒน์  ขาวแสง

38 นางสาว สุดาทิพย์  สายฟ่ัน

39 นางสาว อัมรินทร์ ภู่ระหงษ์
โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคพิเศษ การจัดการ 

การตลาด

40 นางสาว จิรัฐติกาล เจริญสุข
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรม และ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด
จันทบุรี

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โครงการส าหรับนักบริหาร

ส านักพิมพ์ (โรงพิมพ์)



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

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้

“กำรใช้งำน กำรตรวจสอบและกำรจัดทำงบกำรเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

ส ำหรับโครงกำรศึกษำภำคพิเศษ, โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (เฉพำะศูนย์ผลิตน  ำด่ืมศิลำ) ครั งท่ี 3

รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 12 กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

41 นาง วรรณนภา พุทธเจริญ

42 นาง อทิตยา อ่ิมกระจ่าง

43 นางสาว พริญญา ค าหล้า
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (CCO) สาขาวิชาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

44 นาง สมพักตร์ จันทร์เทพ
โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จ.

เชียงใหม่

45 นาง วรรณทนา จันทร์ยวง โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.เชียงใหม่

46 นางสาว ธมลวรรณ ไกรนรา
โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุข จ.ตรัง

47 นาง สลักจิต ครุฑทอง
โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบาง

นา (เสาร์-อาทิตย์)

48 นาง ชนิดา กาฬภักดี
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา วิทยาเขตบางนา

49 นางสาว กรชนก ไกรนรา
โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชา

นวัตกรรมหลักสูตรฯ

50 นางสาว สุวรรณี บุญพันธ์
โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน จ.อุทัยธานี

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับ CEOs และ 
CMOs คณะบริหารธุรกิจ



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

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้

“กำรใช้งำน กำรตรวจสอบและกำรจัดทำงบกำรเงินในระบบบัญชี 3 มิติ”

ส ำหรับโครงกำรศึกษำภำคพิเศษ, โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (ฝ่ำยประถม)

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (เฉพำะส่วนของโรงพิมพ์) และ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ (เฉพำะศูนย์ผลิตน  ำด่ืมศิลำ) ครั งท่ี 3

รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 12 กันยำยน 2561 เวลำ ๐9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

51 นางสาว เกสกานดา เชาว์ดี โครงการรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จ.ร้อยเอ็ด

52 นาง วิเชียร สถาพรอมรวุฒิ โครงการรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จ.นครปฐม

53 นาง นันท์นภัส กล่ินนาค
โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จ.

กรุงเทพฯ

54

55

56

57

58

59

60


