ผังห้องสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
วันอำทิตย์ที่ 9 มิถุนำยน 2562
ห้องเจ้ำพระยำ ชั้น 3 อำคำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

เวที
บธ.ม บริหำรธุรกิจ
แถว 1 รหัสประจำตัวสอบ
028
043
055
064
071
073
074
080
081
082

นายวิชัย พิณเสนาะ
นางสาวขวัญใจ อ้นมงคล
นายรชานนท์ ด้วงคงสุก
นายถาวร ยิ่งถาวร
นางสาวอรพิณ ไชยวงศ์
นายวงศธร ศรีคาดี
นายรชานนท์ ศรีคาดี
นางสุพัตรา ผิวทอง
นางสาวนิสาชล บุญญาปัทม
นายปนิก วงศ์ชัย

ค.ม. บริหำรกำรศึกษำ
แถว 2 รหัสประจำตัวสอบ

001
002
003
004
005
006
007
008
009
011
ค.ม. หลักสูตรและกำรสอน
012
010 นายทนงศักดิ์ ชานาญ
013
037 นางสาวอัญชลี ทับกลัด
014
058 นางสาวศิรกาญจน์ คืดนอก
015
016
063 นางสาวภัทรกร นักเจริญ
075 นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์ 017

นางสาวดรุณี รัตนา
นายญาณาธิป มุสกิ เจริญ
นางสาวชลดา แสนศิลป์
นายวิศวะ หมื่นจิตร
นางสาวนุศรา ลิ้มเจริญวงษ์
ชันางสาวจิ
ย
ดานันท์ มานะ
เจริญทรัพย์
นายเทวินทร์ แดงพรม
นางสาวชานิศรา แสงอินทร์
นายสุพจน์ ไชยลือชา
นางสาวสุชาดา ใจเดียว
นางสาวชฎากร ธรรมสาโรช
นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล
นางสาวจินดารัตน์ มุกธวัตร
นางสาวนุศรา จันทะคาม
นางสาวกฤตภรณ์ สมคา
นายดนัย เพียรค้า

ค.ม. บริหำรกำรศึกษำ
แถว 3 รหัสประจำตัวสอบ
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
029
030
031
032
033
034

นางสาวรพิชญ์สณ
ิ ี นันทสูนย์
นางสาวนวนละออง สีดา
นายสุเมธ รินทลึก
นางสาววิยกาญจน์ นีละมณี
นางสาวฤทัยรัตน์ ชื่นชูผล
นายกิตติเมธ บุญอาจ
นางสาวอาภา น้อยสนิท
นายภูวิศ สิงสีดา
นางกมลรส แสนสามารถ
นายสัมพันธ์ ใกล้ชิด
นายมณฑล โหระโช
นางเนตรนารี สุขกมล
นางสาววรัญธิตา ธูปหอม
นางสาวศิริพร คมวัน
นางสาวจันทร์เพ็ญ สันทาลุ
นัย
นางสาวกาญนา อ่อนแสง

ค.ม. บริหำรกำรศึกษำ
แถว 4 รหัสประจำตัวสอบ
035
036
038
039
040
041
042
044
045
046
047
048
049
050
051
052

ค.ม. บริหำรกำรศึกษำ
แถว 5 รหัสประจำตัวสอบ

นางสาวอานวยพร สิงภิรมย์
053
นางสาวสุพัตรา ปองได้
054
นายสิกขา แก้วมาลา
056
นายวีรศักดิ์ บัวนาค
057
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์
059
นายสุวัฒน์ กู้เกียรติกาญจน์
060
นายนัฐกรณ์ เก่งกาจ
061
นางสาวอภิญญา บรรดาศักดิ์ 062
นายสราวุธ วิบูลย์กุล
065
นางสาวปาริฉัตร บุญชู
066
นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย 067
นางสาวปิยะดา เพียรมิ่งมาศ 068
นางสาวเบญจวรรณ อาวสันเทียะ069
นางสาวอุษา ปฐมพรสุริยะ
070
นายธวัชชัย ศรีจันทร์
072
นางสาวบุญญาพร สุขใจดี
076

นายอิทธิพงศ์ ทิพยวันทน์
นายทรงศักดิ์ สาวันดี
นางสาวหทัยชนก ขาวขา
นางสาวนรมน เภตรา
นางสาวศิรินภา จิตรศิริชล
นางสาวพักตร์พิมล นาคพันธ์
นางสาวนาตยา พิมสอน
นางสาวศรีวิไล แซ่เล้า
นายรัฐพล ปั้นทอน
นางสาวนิศารัตน์ จุมณี
นางสาวนิภาพร แสวง
นางสาวอัจฉรา จินะราช
นายอภิสทิ ธิ์ ทศกรณ์
นางสาวกิตติพิชญา ฤทธิ์บารุง
นางสาวหัทยาพร แสงดี
นางสาวสุภาวดี อินผล

*หมำยเหตุ นักศึกษำตรวจสอบรำยชื่อ รหัสประจำตัวสอบและแถวสอบของหลักสูตรที่เลือกสอบ

ค.ม. บริหำรกำรศึกษำ
แถว 6 รหัสประจำตัวสอบ
077
078
079
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

นางสาวเนียนนิภา คาไพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัททิรา เขียนดี
นางสาวลิตา เอื้อสุวรรณา
นางสาวจิราวรรณ โคตะมะ
นายธนพงษ์ จอมพระ
นางสาวธนัชชา อรุณโชคศิริ
นายวรวุธ ถาวรทรัพย์
นายพีรพงศ์ สายช่อฟ้า
นางสาวรัชนี พราวศรี
นางสาวภูริกา ชัยสงคราม
นายขจรยศ พันธรักษ์
นางสาวจิตรา จันทร์หอม
นายอนุสรณ์ สุทธหลวง
นางสาวสิทธิณี ประภัศร
นางสาวนุชนารถ คล้ายกร
นางวัลยา ตาดเดิม

ค.ม. บริหำรกำรศึกษำ
แถว 7 รหัสประจำตัวสอบ
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106

นางสาวปริชาต วงษ์แก้ว
นางสาวณัฐกฤตา สิทธิโรจนกุล
นายปริญญา จันทร์เพ็ญ
นายนัฐพงษ์ ทองเชื้อ
นายยุทธพงษ์ วงสุนา
นางสาวสมฤทัย วงศ์แก้ว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี มณีศรี
นางสาวพิมพ์พรรณ ปลื้มสูตร
นางสาวพัชรภรณ์ หมู่มาก
นายสมพงษ์ เชือกพรม
นางสาวจิราพร อินทุสมิต

