
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สอบวันอาทิตย์ที ่ 12  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.00-12.00  น. 
อาคารศรีชุม ชั้น 4 และชั้น 5 

 

ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

1 63447001 น.ส.ธารีรตัน ์ บุญมีพิพิธ   

2 63447002 น.ส.มาลนิ ี ยินด ี   

3 63447003 น.ส.สุภารตัน ์ กุมมาร   

4 63447004 น.ส.ศิรญิญา  คนซื่อ   

5 63447005 น.ส.เปมิกา  โชติทองชัย   

6 63447006 นายภิมุข  ชัยชนะ   

7 63447007 นายนิเทศก ์ ศรีเมือง   

8 63447008 นายธนพร  แพทย์วงษ ์   

9 63447009 น.ส.ปัทมา  ศรีสะอาด   

10 63447010 น.ส.กาญจนา  ยังลือ   

11 63447011 น.ส.เกษศริิน  สีพรม   

12 63447012 นายวนัส  ยอดมาล ี   

13 63447013 น.ส.รตันาภรณ ์ นงพรมมา   

14 63447014 น.ส.วรางคณา  ชาวน่าน   

15 63447015 นางธนสรณ ์ บุญหลาย   

16 63447016 น.ส.สิริพร  ธรรมปรีชา   

17 63447017 ว่าที่ร.ต.ณัฐพล  พรมพุฒ   

18 63447018 น.ส.ณัชพร  เอี่ยมใส   

19 63447019 น.ส.สิริรตัน ์ รักพงษ ์   

20 63447020 น.ส.สุธดิา  ศิริสวัสดิ ์   

21 63447021 นางอญัชล ี ทัตตะรุจ ิ   

22 63447022 นายอธปิัตย ์ ธารประเสริฐ   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

23 63447023 น.ส.สาวติร ี คล้ามกลัน่   

24 63447024 น.ส.นนัทภัค  อู่สุวรรณ   

25 63447025 น.ส.เบญจวรรณ  แก้วบุตรด ี   

26 63447026 นายปิยะพงษ ์ ทิพย์โภชน ์   

27 63447027 นายจักรกฤษณ ์ ยวงรัมย ์   

28 63447028 น.ส.วรรวิภา  โพธิ์งาม   

29 63447029 น.ส.เครือฟ้า  พิมพ์เสงี่ยม   

30 63447030 น.ส.กฤษณภรณ ์ กุตระแสง   

31 63447031 น.ส.มนัสนันท ์ สิทธิศกัดิ ์   

32 63447032 น.ส.จีรนนัท ์ งูพิมาย   

33 63447033 นายแทนพันธุ ์ โกสวุินทร ์   

34 63447034 น.ส.สุดาภรณ์  อัตพงค ์   

35 63447035 นายยุทธภูม ิ ดวงสุภา   

36 63447036 น.ส.พิมพ์ชนก  ศรีสุพรรณ ์   

37 63447037 น.ส.สุภรัตน ์ ทองอุ่นเรือน   

38 63447038 นายชาญณรงค ์ คล่องใจชน   

39 63447039 น.ส.มาลัยพร  ก้านอนิทร ์   

40 63447040 น.ส.จุฬาลักษณ ์ ตามรมัย์   

41 63447041 น.ส.ศศวิิมล  อินทนาคา   

42 63447042 น.ส.จารวุรรณ  ชัยเมืองด ี   

43 63447043 นายคมสนั  อรรคจันทร ์   

44 63447044 นายวรีวฒัน ์ เนาวริัตน ์   

45 63447045 นายชุมพล  นนบตุ   

46 63447046 น.ส.รัชน ี ทองแก้ว   

47 63447047 นายอรรถพล  ศรีเผอืก   

48 63447048 นายอรรถศาสตร ์ ศรีชัย   

49 63447049 นายพัฒนพนัธ ์ สิงห์สวัสดิ ์   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

50 63447050 นายรุสมนั  มะนอ   

51 63447051 น.ส.กัญจน์ณิชา  สุภาวิตา   

52 63447052 น.ส.ศิรนิันท ์ โสภากุล   

53 63447053 นายธงไชย  แววสระ   

54 63447054 น.ส.กีรต ิ เพชรคง   

55 63447055 น.ส.ศิรริัตน ์ จันทบาล   

56 63447056 น.ส.ชญาภา  ดวงมาลัย   

57 63447057 น.ส.วลัยภร  ตันบตุร   

58 63447058 น.ส.ลลนา  กลิ่นอยู ่   

59 63447059 น.ส.อมรรัตน ์ สุดพุ่ม   

60 63447060 น.ส.สุดารัตน ์ รื่นชาญ   

61 63447061 นางประไพศร ี ด ารงสริิวฒันกุล   

62 63447062 น.ส.รตันา  ศรีเที่ยง   

63 63447063 นายววิิธชัย  วัฒนวิเชียร   

64 63447064 นายรัชพงศ ์ ฤาชา   

65 63447065 น.ส.วิพรพรรณ  สาระพางค ์   

66 63447066 น.ส.ศศปิระภา  หุ่นสะด ี   

67 63447067 น.ส.ชนศิา  พูดด ี   

68 63447068 น.ส.ศิรนิันท ์ สนโศรก   

69 63447069 น.ส.ฉตัรณดา  นาเมือง   

70 63447070 น.ส.ชนศิา  บัวบาน   

71 63447071 น.ส.ศศธิร  หย่องบางไทร   

72 63447072 นายชลนุภัทร  ไตรแดง   

73 63447073 นายสุจินดา  ปรากฏวงศ ์   

74 63447074 น.ส.รตัตกิา  รวดเร็ว   

75 63447075 น.ส.พิชญา  แก้ววันทา   

76 63447076 น.ส.สุภาพร  ถุงแกว้   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

77 63447077 น.ส.ทิพยาภรณ ์ สุนา   

78 63447078 น.ส.กชพร  สิงห์โนน   

79 63447079 นายนักสทิธิ ์ แสงประสิทธิ ์   

80 63447080 นายกฤษฎา  เดชะคุปต ์   

81 63447081 น.ส.วรรณกร  มาลยาภรณ ์   

82 63447082 น.ส.ฐติาพร  ผ่องจิตร ์   

83 63447083 นายฉรัฐ  สดสวย   

84 63447084 น.ส.นิภาวรรณ  ศิรธินิกุล   

85 63447085 นายอมร  อุณหสุทธิยานนท ์   

86 63447086 นางมนฑิรา  นิ่มสมบุญ   

87 63447087 นายปัทพงษ ์ ถนอมรัตน ์   

88 63447088 น.ส.จันทร์ธดิา  จันทร์กล้า   

89 63447089 นายปิยะณฐั  จริงจิตร   

90 63447090 น.ส.สุฬาณ ี รัตนนท ์   

91 63447091 นายณัฐวุฒ ิ สุดสาย   

92 63447092 นายสิทธิชัย  ดียศ   

93 63447093 ว่าที่ร.ต.หญิงวชรพร  พิสัยกุล   

94 63447094 นางอรัญญา  บังใบ   

95 63447095 นายศศลกัษณ ์ ศรีสมพงษ ์   

96 63447096 นางอรจิรา  ปฏินนทว์านิช   

97 63447097 น.ส.สุธนิาถ  ช่วยประสบ   

98 63447098 น.ส.กวนินา  เดชาอภินนัท ์   

99 63447099 นายอนนัตศักดิ ์ แคว้นไทยสงค ์   

100 63447100 น.ส.วาสนา  แก้วพงค ์   

101 63447101 น.ส.จิราภรณ ์ โพธิ์ไพร   

102 63447102 น.ส.รุ่งทวิา  เหล่าอัน้   

103 63447103 น.ส.ณัฐธยาน ์ ทองดอนเกรือ่ง   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

104 63447104 นายยุทธ  เบ้าทอง   

105 63447105 น.ส.สุขุมาล  เจรญิรัมย ์   

106 63447106 นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ ์   

107 63447107 น.ส.วรินทร  เทพนุรักษ ์   

108 63447108 น.ส.อภิชญา  สุขเจรญิ   

109 63447109 น.ส.สุดารัตน ์ นาคแท ้   

110 63447110 นายสุกฤษฏิ ์ สิงห์พริ้ง   

111 63447111 นายพัสกร  โหมเพ็ง   

112 63447112 น.ส.จันทรรตัน ์ เตชะรุ่งโรจน์   

113 63447113 น.ส.อุไรรตัน ์ ปีกสันเทียะ   

114 63447114 น.ส.คอดียะฮ ์ ฮาซาไนน ์   

115 63447115 ว่าที่ร.ต.นนทชัย  จับใจสุข   

116 63447116 ว่าที่ร.ต.ณัฐฐินนัท ์ โยมงาม   

117 63447117 นางสุมาล ี โชคชนะ   

118 63447118 น.ส.กิ่งแกว้  สังข์ทิพย ์   

119 63447119 นายรณยุทธ  หาญประชุม   

120 63447120 นายเจษฎา  นาร ี   

121 63447121 น.ส.สุจิตรา  บัญญตั ิ   

122 63447122 ว่าที่ร.ต.มงคล  สระสงฆ ์   

123 63447123 นายกฤชเชาว ์ นันทสุดแสวง   

124 63447124 นายกฤษฏิมนิทร ์ มณีฉาย   

125 63447125 น.ส.อุมาพร  พันธ์ศร ี   

126 63447126 น.ส.วาสนา  ปรีประดิษฐ   

127 63447127 น.ส.อภิญญา  จันทมิฬ   

128 63447128 นายพงศธร  สรภูมิ   

129 63447129 น.ส.จันทร์ธดิา  กุลทรทัศน ์   

130 63447130 น.ส.นัทยา  ศรีสวัสดิ ์   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

131 63447131 น.ส.กมลวรรณ  สุอาร ี   

132 63447132 น.ส.บุษวรรณ  มลฑป   

133 63447133 นายธรีศักดิ ์ กรดแก้ว   

134 63447134 น.ส.พัชรินทร ์ คุณนะรา   

135 63447135 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา   

136 63447136 นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน   

137 63447137 นายศักรินทร ์ ศรตีระกูล   

138 63447138 นายชัยวฒัน ์ ผ่องสังข ์   

139 63447139 น.ส.รุ้งทอง  ฤกษ์อุโฆษ   

140 63447140 น.ส.จุฑามาศ  นามบุตร   

141 63447141 ว่าที่ร.ต.มหิธร  ธติิปวัตน ์   

142 63447142 นายอภิสิทธิ ์ ทุริยานนท ์   

143 63447143 น.ส.ฟ้าทิพย ์ สุวรรณโชต ิ   

144 63447144 นายชัยณรงค ์ กลิ่นอยู ่   

145 63447145 นายทวศีักดิ ์ ภู่ชัย   

146 63447146 น.ส.พราวนภา  วงค์อ้าย   

147 63447147 น.ส.สุลาวัลย ์ คร้ามอยู่   

148 63447148 น.ส.กนกกาญจน ์ เข็มพิลา   

149 63447149 น.ส.สุดธิดา  ธนะเนตร   

150 63447150 นายวิเชียร  เผ้าอาจ   

151 63447151 นายเสกสรร  เพง็แสงทอง   

152 63447152 น.ส.คนงึนดิ  ศรีสุภา   

153 63447153 น.ส.ปุณญพัฒน ์ ไชยสุริยงค ์   

154 63447154 น.ส.สีวล ี ยืนยาว   

155 63447155 น.ส.เบญญาพร  ศรีจันทร์หล้า   

156 63447156 น.ส.จุฑามาศ  หวงัสมดั   

157 63447157 น.ส.เกศนิ ี หมีทอง   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

158 63447158 น.ส.อโนชา  อินทรักษา   

159 63447159 น.ส.ชญาพัชชา  แก่นนาค า   

160 63447160 น.ส.ศศวิิมล  มาลาพงษ ์   

161 63447161 น.ส.ระวีวรรณ  สุขเจรญิ   

162 63447162 น.ส.อัสวานา  เจ๊ะนะ   

163 63447163 น.ส.พิรงรอง  บุญจักษ ุ   

164 63447164 น.ส.วลัยลักษข์ณา  รัตนวงค์   

165 63447165 น.ส.ดาราจติร  โสทอง   

166 63447166 น.ส.กนกรตัน ์ สุขเจรญิลาภ   

167 63447167 น.ส.ศรนิยา  ภุมรินทร ์   

168 63447168 น.ส.สุพรรษา  แก้วสีหมอก   

169 63447169 น.ส.อาภาภรณ ์ คุ้มรักษา   

170 63447170 นายภัทรวรรธ  ชวลตินติิธรรม   

171 63447171 น.ส.อมรรัตน ์ คุ้มรักษา   

172 63447172 น.ส.สาวติร ี กลิ่นธูป   

173 63447173 น.ส.กรกช  สุทธิบงกช   

174 63447174 น.ส.ชนดิาภา  พิมพ์ลา   

175 63447175 น.ส.ชญาภา  รัตนะเควิล   

176 63447176 นายศรัณย ์ โสพิณ   

177 63447177 นางนพเก้า  เสมาเพชร   

178 63447178 น.ส.ผกากรอง  ธนศรีสถติย ์   

179 63447179 นายกษิตเ์ดช  สีหะ   

180 63447180 น.ส.นภัสกรณ ์ เกตทอง   

181 63447181 นายธนพล  ฉายงาม   

182 63447182 น.ส.ภัควลญัชญ ์ บุญครอง   

183 63447183 น.ส.ซารียาล  ชิตชลธาร   

184 63447184 น.ส.เนติมา  จิ๋วประดิษฐกุล   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

185 63447185 น.ส.จีรภรณ ์ รสหอม   

186 63447186 นายเจตวีร ์ ทะนงค ์   

187 63447187 นายชัยยศ  มีสวัสดิ ์   

188 63447188 น.ส.จริยา  เซ้งใช ่   

189 63447189 น.ส.ศิริพร  ไชยช่อฟ้า   

190 63447190 น.ส.ลิขติตรา  หาระพันธ ์   

191 63447191 น.ส.น้ าฝน  วรรณสถิตย ์   

192 63447192 นายกุลธวัช  หาญรักษ ์   

193 63447193 นายเตชสิทธิ ์ ป้อมบบุผา   

194 63447194 นายณัฐสิทธิ ์ ชินวงค ์   

195 63447195 นายภานุพงศ ์ ทองดเีลิศ   

196 63447196 น.ส.เอื้องฟ้า  สุจาร ี   

197 63447197 นายวส ุ วงษ์พินิจ   

198 63447198 น.ส.สุภาวรรณ  ปัญยาง   

199 63447199 น.ส.เปมิกา  กันทะวงศ ์   

200 63447200 นายฉตัรภณ  วรรธนะวฒุ ิ   

201 63447201 น.ส.บุณยาพร  สนทนา   

202 63447202 นางสุมาล ี วรรณุสิทธิ ์   

203 63447203 น.ส.รตันา  สุภาสอน   

204 63447204 น.ส.นนัฑกานต ์ กล้ าทอง   

205 63447205 น.ส.พิมพ์พร  สีขาว   

206 63447206 นายกติติศกัดิ ์ ศรีค าเบ้า   

207 63447207 นายวิทยา  ปังอุทา   

208 63447208 น.ส.กฤษณา  ศรีบญุเพ็ง   

209 63447209 นายฐาปกรณ ์ ศรียะนัย   

210 63447210 น.ส.ศศมิาภรณ ์ บุญอุปถัมภ์กุล   

211 63447211 น.ส.พัทธนติย ์ คุ้มครอง   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

212 63447212 น.ส.นนัทิยา  นุ่นจุ้ย   

213 63447213 นายวฒุิชัย  พันธ์ทรัพย์   

214 63447214 นายฐติิไชย  ศรีผ่าน   

215 63447215 น.ส.มยุร ี นาอ้อย   

216 63447216 นางณฐัริน ี คันศร   

217 63447217 น.ส.คหัฏฐา  อักกะวเินต   

218 63447218 น.ส.พัชรินทร ์ สายสังข ์   

219 63447219 น.ส.สุภาลัย  สายค าภา   

220 63447220 น.ส.จันจริา  อ่อนศร ี   

221 63447221 น.ส.นรศิรา  กาวโิย   

222 63447222 นางกตัติกา  ตันอารีย ์   

223 63447223 นายวรนรรถ  ศิลปปรชีา   

224 63447224 น.ส.นภาเพ็ญ  ภูหาด   

225 63447225 น.ส.สกาวลักษณ ์ สิงห์ชา   

226 63447226 นายภัทรพล  เจริญเมือง   

227 63447227 น.ส.นฤมล  เพชรแวว   

228 63447228 น.ส.สุพัตรา  ยาวิชัย   

229 63447229 น.ส.ปรติตสุภา  สืบพิลา   

230 63447230 น.ส.นงค์นาถ  วรชินา   

231 63447231 น.ส.ชลธชิา  ศรีสมรส   

232 63447232 น.ส.สุรีรตัน ์ รอดเกตุกูล   

233 63447233 นายพันธุ์พฤกษา  อินทนนท ์   

234 63447234 น.ส.ดวงหทัย  อุทัยรัตน ์   

235 63447235 น.ส.ภัทรินทร ์ สัตย์พงษ์   

236 63447236 น.ส.กนกวรรณ  บุญเรอืง   

237 63447237 นายธรีศักดิ ์ คีรีรัตน ์   

238 63447238 นายทวรีัชต ์ เกตุชาต ิ   



ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

239 63447239 นายทรงวฒุ ิ ศรีปรีชา   

240 63447240 น.ส.กติติมา  ชนะรส   

241 63447241 นายน าชาต ิ ชนะชัย   

242 63447242 นายสุทิวัส  แสงโพธิ ์   

243 63447243 น.ส.จิตติมาพร  จันทร์ลา   

244 63447244 นายอตโิรจน ์ นาควิจติร   

245 63447245 น.ส.ณัฏฐณิชา  รัตนประทุม   

246 63447246 น.ส.วิชดุา  บุญเทียม   

247 63447247 นายนฤดม  เอ่งฉ้วน   

248 63447248 นางนิษา  บุญทิพย ์   

249 63447249 นายปิยะ  ทองมา   

250 63447250 น.ส.ปิยวรรณ  กิ่มใจเย็น   

251 63447251 นายเสนา  เหมอืนหงส ์   

252 63447252 น.ส.สุธาสนิ ี อภิบาลศร ี   

253 63447253 น.ส.มุกดา  คุ้นประเสริฐ   

254 63447254 นายชนสรณ ์ มาสุข   

255 63447255 น.ส.จุฑารตัน ์ พรมปัญโญ   

256 63447256 น.ส.สุธาสนิ ี ค าทะเนตร   

257 63447257 น.ส.สุรีย์วรรณ  พรหมขนุทอง   

258 63447258 น.ส.ชลดา  โกสวัสดิ ์   

259 63447259 นายกติติภูม ิ มีมอญ   

260 63447260 น.ส.จารวุรรณ  ทองขนุด า   

261 63447261 น.ส.ศิญาณ ี กินนาร ี   

 
 
 
 
   



 
 

ล าดับที ่ หมายเลขสมัคร ชื่อ - นามสกลุ หมายเหต ุ

262 63447262 นายพิสิษฐ ์ ทองงาม   

263 63447263 น.ส.ศราลักษณ ์ เรืองนอ้ย   

264 63447264 น.ส.นนัทวัลย ์ สดุอาราม   

265 63447265 นางพัชริภา  ศรลัมภ ์   

266 63447266 นายนฐัพล  หสัน ี   

267 63447267 น.ส.กรรณิกา  อรรถชัยยะ   

268 63447268 น.ส.รัชฎา  รกัตน   

269 63447269 นายจิรพงศ ์ ไมตรีจิตร   

270 63447270 น.ส.นูรนี  นกุูล   

271 63447271 น.ส.จุฑารตัน์  พ่ึงภพ   

272 63447272 นางสาวภคนนัท์รตัน์  สมบตัิวงค์   

273 63447273 น.ส.ปาวรีย์  ขาวสมบูรณ ์   

274 63447274 น.ส.จัตตารีย ์ เดชเจริญ   

275 63447275 น.ส.ณัฐปวีณ์  ปานบดุดา   

276 63447276 น.ส.สิริลักษณ ์ น้ าใส   

277 63447277 น.ส.นุจร ี แกว้บรบิัต ิ   

278 63447278 นายวิชญ์  วิชญปญัญากุล   

279 63447279 น.ส.อนุสรา  เย็นวัฒนา   

หมายเหต ุ ห้องสอบรายบคุคล จะแจ้งให้ทราบในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

           

 ทาง www.edu.ru.ac.th 
 
 

 

    

  
                รองศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย 

  
  ประธานกรรมการบรหิารโครงการศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 

  
        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรุงเทพมหานคร 

 

http://www.edu.ru.ac.th/

