
ประกาศ 
โครงการบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 10 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 
ตารางสอบประมวลความรู้ (ปากเปลา่) แบบออนไลน ์

******************************** 
 

วันที่ กลุ่มวิชาเอก เวลา 

อ. 7 ก.ย.64 
วิชาเอกการจัดการ 

(รวมนักศึกษาฝากสอบ) 
เวลาสอบตามรายชือ่แนบท้าย 

  

    หมายเหตุ  : - 

- นักศึกษาผู้เข้าสอบปากเปล่าจะต้องสอบผ่านวิชาแกนทางธุรกิจและวิชาเฉพาะสาขาเท่านั้น 
- นักศึกษาต้องมาสอบตามวัน และเวลา ที่โครงการฯ ก าหนด 
- นักศึกษาต้องเซ็นชื่อเข้าสอบและแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
- นักศึกษาต้อง “สวมชุดสูท” ในการเข้าสอบ 

 นักศึกษาหญิงต้องใส่ชุดสูท และกระโปรง 
 นักศึกษาชายต้องใส่ชุดสูท ผูกเนคไท 
 นักศึกษาชาย และ นักศึกษาหญิง ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น 
 ห้าม นักศึกษาหญิงสวมกางเกงเข้าสอบ 
 ห้าม นักศึกษาใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงสั้น หรือกางเกงกึ่งกระโปรง ในการเข้าสอบ 

- ถ้านักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่อนุญาตให้เซ็นชื่อเข้าสอบทุกกรณี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 



ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
1 6114962001 นางสาว นลัฐพร กาญจนมหกลุ 09.00 - 09.15 น.
2 6114962002 นางสาว ศศิธร ผาภา 09.16 - 09.30 น.
3 6114962012 นางสาว ณัฐิมา กติิพันธ์กลุ 09.31 - 09.45 น.
4 6114962013 นาย อรรถพล แสงทอง 09.46 - 10.00 น.
5 6114962015 นางสาว อรธิดา ลีละเกยีรติ 10.01 - 10.15 น.
6 6114962027 นางสาว สิราวรรณ เพชรสู้ 10.16 - 10.30 น.
7 6114962028 นางสาว กนกภรณ์ หงษ์สุด 10.31 - 10.45 น.
8 6114962029 นางสาว พรพรรณ ใจสูงเนิน 10.46 - 11.00 น.
9 6114962030 นางสาว อมรรัตน์ ไทยจู 11.01 - 11.15 น.
10 6114962031 นาย นนธวัช แอน่ดอย 11.16 - 11.30 น. 
11 6114962037 นาย ทรงพล ทองชิว 11.31 - 11.45 น.
12 6114962040 นางสาว ปาริชาติ มูลดิษฐ์ 11.46 - 12.00 น.

ชือ่ - นำมสกุล

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 10

บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564

ผู้ช่วยศำสตร์จำรย ์ดร.ประไพทิพย ์ ลือพงษ์
วิชำเอกกำรจดักำร

(คาบเช้า) 



ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
13 6114962041 นางสาว ศิรประภา สุขนิรันดร์ 13.00 - 13.15 น.
14 6114962042 นางสาว บงกชรัตน์ อคัรศิลปว์งค์ 13.16 - 13.30 น.
15 6114962043 นาง สุภานาฏ สาลิกา 13.31 - 13.45 น.
16 6114962048 นาง ภทัรภร เทพพานิช 13.46 - 14.00 น.
17 6114962049 นาย ชูศักด์ิ ตันทอง 14.01 - 14.15 น.
18 6114962050 นาย สอง สุวรรณแผ่นผา 14.16 - 14.30 น.
19 6114962053 นางสาว วิมลรัตน์ ดวงมณี 14.31 - 14.45 น.
20 6114962064 นาง กนัติศา หรัิญประสิทธิกลุ 14.46 - 15.00 น.
21 6114962073 นาย อภธิัช วุตรุจีกฤต 15.01 - 15.15 น.
22 6114962079 นาง เพ็ญวิไล ศรีสงคราม 15.16 - 15.30 น.
23 6114962082 นางสาว แกว้กานต์ เพียรต้ังกจิเจริญ 15.31 - 15.45 น.
24 6114962084 นางสาว พัทธ์ชนก พิริยธนารุจน์ 15.46 - 16.00 น.
25 6114962085 ว่าที่ร้อยตรี ดนัย นาคอาทติย์ 16.01 - 16.15 น.
26 6114962088 นางสาว ฐิตาฉัตร แปน้ดวงเนตร 16.16 - 16.30 น.

ชือ่ - นำมสกุล

โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 10
บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563

สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564
ผู้ช่วยศำสตร์จำรย ์ดร.ประไพทิพย ์ ลือพงษ์

วิชำเอกกำรจดักำร

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
(คาบบ่าย) 



ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
27 6114962089 นางสาว กชณิราสรณ์ รวิชัยธนพนธ์ 09.00 - 09.15 น.
28 6114962092 นางสาว วรพรรณ นุตโร 09.16 - 09.30 น.
29 6114962094 นางสาว พิมพ์อปัสร กหุลาบซ้อน 09.31 - 09.45 น.
30 6114962096 นาย ฟักครูดีน ยะยอ 09.46 - 10.00 น.
31 6114962097 นางสาว สุจิตรา ทองปาน 10.01 - 10.15 น.
32 6114962100 นางสาว เยาวลักษณ์ อทิธิพร 10.16 - 10.30 น.
33 6114962101 นางสาว ตรีญา เย็นประสิทธิ์ 10.31 - 10.45 น.
34 6114962104 นาย เทพเจ้า สัตตบศุย์ 10.46 - 11.00 น.
35 6114962106 นางสาว สุมิตา เปรมปราศภยั 11.01 - 11.15 น.
36 6114962107 นางสาว คัทริน ฮันส์มันน์ 11.16 - 11.30 น. 
37 6114962108 นาย นฤพล รุ่งเรืองเวท 11.31 - 11.45 น.
38 6114962109 นาย สิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ 11.46 - 12.00 น.

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 10

บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564
อำจำรย ์ดร.เมธำวี อนิวรรตนพงศ์

วิชำเอกกำรจดักำร

ชือ่ - นำมสกุล

(คาบเช้า) 



ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
39 6114962110 นางสาว สุปาริณี ปริเวทงั 13.00 - 13.15 น.
40 6114962113 นาย เกรียงไกร กระจ่างทพิย์ 13.16 - 13.30 น.
41 6114962117 นางสาว สาวิตรี ตันเจริญ 13.31 - 13.45 น.
42 6114962119 นางสาว สุภทัรา กล่อมสกลุ 13.46 - 14.00 น.
43 6114962124 นางสาว ขวัญชนก ไกรศรีสมบติั 14.01 - 14.15 น.
44 6114962126 จ.อ. สุรกานต์ ออ่งมะลิ 14.16 - 14.30 น.
45 6114962127 นางสาว ณัฐกานต์ บญุศักด์ิ 14.31 - 14.45 น.
46 6114962131 นางสาว ฌาณิศา ศรีเหรา 14.46 - 15.00 น.
47 6114962133 นาย ณรงค์ศักด์ิ ระร่ืน 15.01 - 15.15 น.

ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
48 5914154823 นางสาว วิชุตา อดุลย์วัฒนกลุ 15.16 - 15.30 น.

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 10

บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564
อำจำรย ์ดร.เมธำวี อนิวรรตนพงศ์

วิชำเอกกำรจดักำร

ชือ่ - นำมสกุล

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 5

บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564
อำจำรย ์ดร.เมธำวี อนิวรรตนพงศ์

วิชำเอกกำรจดักำร

ชือ่ - นำมสกุล

(คาบบ่าย) 



ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
49 6114152075 นางสาว กนัยากร ขันโมลี 15.31 - 15.45 น.
50 6114152113 นาย นนธิอฐั โฉมวัฒนา 15.46 - 16.00 น.

ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
51 6214155602 นางสาว พินทอุร พิมสิม 16.01 - 16.15 น.

ล ำดับที่ รหัสนักศึกษำ ลงลำยมือชือ่ เวลำสอบ
52 5914993110 นาย นรากร พลปถัพี 16.16 - 16.30 น.

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 9 (ปริญญำที่ 2)

บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564

วิชำเอกกำรจดักำร

ชือ่ - นำมสกุล

อำจำรย ์ดร.เมธำวี อนิวรรตนพงศ์

โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 7
บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563

สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564
อำจำรย ์ดร.เมธำวี อนิวรรตนพงศ์

วิชำเอกกำรจดักำร

ชือ่ - นำมสกุล

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
โครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program)  รุ่นที่ 12
บัญชีรำยชือ่นักศึกษำเข้ำสอบประมวลควำมรู้ (ปำกเปล่ำ) ภำคที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563

สอบวันอังคำร ที่ 7 กันยำยน 2564
อำจำรย ์ดร.เมธำวี อนิวรรตนพงศ์

วิชำเอกกำรจดักำร

ชือ่ - นำมสกุล

(คาบบ่าย) 
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