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ประกาศ
โครงการทวิปริญ ญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดลพบุร)ี
เรือ่ ง รายขือ่ ผูม้ สี ทิ ธีเ้ ข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุน่ ที่ ๔
ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามทีโ่ ครงการทวิป ริญ ญาโททางรัฐประสาสบศาสตร์และบริห ารธุรกิจ (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกีย รติจ งั หวัด ลพบุร)ี โต้รบั สมัครบุคคลเพือ่ เข้าศึกษาใบหลักสูตรทวิป ริญ ญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และ
บริห ารธุรกิจ ใบภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และไต้ดำเนินการพิจารณาดัดเสือกโปแล้วนัน้ บัด นี้ โครงการทวิ
ปริญ ญาโททางรัฐประศาสบศาสตร์และบริหารธุรกิจ จอประกาศรายขือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ้ ข้าศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
โครงการทวิป ริญ ญาโททางรัฐ ประศาสบศาสตร์แ ละบริห ารธุรกิจ (สาขาวิท ยบริก ารเฉลิม พระเกีย รติจงั หวัด
ลพบุร)ี รุน่ ที่ ๔ ดังมีรายนามต่อโปนี้

รายขือ่ ยูท้ ผ่ี า่ นการพิจารณาดัดเลือก
ลำดับที่

ขือ่ - สกุล

๑

บายศราวุธ ติษบรรจง

๒

เรืออากาศตรีศภุ ศึษฎ์ อนับตศาลา

๓

นายนิตพิ งษ์ จับทบาล

๔

บายอุดมโชติ อิม่ อ่อน

๕

บายพิพฒ
ั น์ ขิดงั เม

๖

น.ส.วลีรตั น์ เมฆสกุลรัตน์

๗

น.ส.ปิยภรณ์ อุวนั

๘

บ.ส.สุทตั ตา พงคชาติ

๙

น.ส.ณัฎฐณิขา ตุม้ เทีย่ ง

๑๐

น.ส.ษิญาดา ซุตวิ รวัซร

๑๑

น.ส.อทิตตยา ผลเพิม่

๑๒

บ.ส.สาริศา พรวรรณชาติ

๑๓

บ.ส.อนิสา เอีย่ มอํา่

๑๔

น.ส.พรประภา พรศึวกุลวงศ์

-๒ลำดับที่
๑๔

1

ๅ
ซือ้ - สกุล
นายพงศ์ประพัฒ น์ พันธุ๓ ตุ

๑๖

บ.ส.ธับย์เตตา เขียนสาร์

๑๗

บายชินดนัย ติรเิ สรี

(ร)Gfl

บายวัฒนา ภูมวิ ฒ
ั นะ

๑๙

บายติรภพ คีขว่ ย

๒0

บายนพรัตน์ ฟ้องคำรด

๒๑

น.ส.อภิขญา พรรณกลิน่

๒๒

นายพิพฒ
ั พงศ์ สุนริ นั ดร

๒๓

น.ส.ไพริน กอศรีรงุ่ เรือง

๒๔

บ.ส.สุภาวดี ชูเชิด

๒๔

นายศุภณัฐ์ ตัง้ โสภณ

๒๖

บายรัฐภูมิ รัศมีเวียงชัย

๒๗

นายธีรพัฒน์ โพธิ

๒๘

บายวุฒชัย บิลแพทย์

๒๙

น.ส.พิชญาภา ผัดวัง

๓๐

บ.ส.ปนัดดา ลาซมภู

๓๑

บายธบกฤต พิมกุ ต์เดซากุล

๓๒

นายอิสรายุว์ ทองน้อย

๓๓

นางอาระดา ทองน้อย

๓๔

น.ส.เบญญาภา อนัญตภักดี

๓๔

บายจรัญยืน ชันเซือ้

๓๖

น.ส.ธนิณซั พุม่ ร่มไทร

๓๗

นางบงนุซ ไซยเรศ

๓๘

นายปกรณ์เกียรติ กาหษร

๓๙

นางยุพาวรรณ ภูส่ วุ รรณ์

๔๐

นายอัครวีซญ์ วันเพ็ง

๔๑

พันจ่าอากาศเอกสรัล ตระกูลคล้อยดี

-๓ลำดับที่
๔เอ

ชือ่ - สกุล
น.ส.พิมพ์สริ ิ ตระกูลคล้อยดี

๔๓

บ.ส.อติ'พร รัตบโชติ

๔๔

นายเกริกฤทธี้ เหล่าบ้านค้อ

๔๔

บ.ส.เดีอนใจ ทองทรัพย์

๔๖

บายวีรชัย ชูจนั ทร์

๔๗

บายเฉลิมเกียรติ เสือคง

๔๘

นายปิยณัฐ รัตบิน

๔๙

บายภควัต อาจหาญ

๔๐

นายปรเมศร์ ปาลพันธุ

๔®

นายกฤษฌะพงศ์ ฉิมกู่

๔๒

บ.ส.บริศรา ขันตี

๔๓

บ.ส.รุจริ า สดับธรรม

๔๔

บ.ส.สุพชิ ฌาย์ อ่อนจันทร์ทมุ

๔๔

พับตรีดบุภพ ธีรกุล

๔๖

นายสิทธิกร ปานพุม่

๔๗

บายรัฐดักดึ๋ สมฤทธีจ้ นิ ดา

๔๘

น.ส.นารีรตั น์ สิงห์ดา

๔๔

บ.ส.เกวลี นาคพุฒ

๖๐

น.ส.ดวงกมล แรกขึน้

๖๑

บ.ส.ปณิตา ป่นปลืม้ จิตต์

๖๒

บ.ส.อิสรีย์ เหลืองทวีผล

๖๓

บ.ส.พรคิริ ป่นปลืม้ จิตต์

๖๔

บางสุปราณี ปานชาว

ขอให้ผทู้ ผ่ี า่ นการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักสืกษาดังมีรายนามข้างต้น รายงานคัวขึน้ ทะเบียน
เป็นนักสืกษาและลงทะเบียนเรียน ใบวับอาทิตย์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕: ตัง้ แต่เวลา ๙.00 - ๑๖.๓0 บ. โดย
ขำระค่า ขึน้ ทะเบีย นและลงทะเบีย นเรีย บเป็น แคซเชีย รีเช็ค สัง่ จ่า ย “มหาวิท ยาลัย รามคำแหง” จำนวนเงิน
๒๖,000 บาท (สองหมืน่ หกพับบาทถ้วน) พร้อมนำใบรับรองแพทย์มาต้วย
จึงประกาศให้ทราบทัว่ กับ
ประกาศ ณ วับที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

^รีะธานกรรมการบริห ารโครงการ
ทวิปริญ ญาโททางรัฐประศาสบศาสตรีและบริหารธุรกิจ
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