
คณะบริหารธุรกิจขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิท์ดสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานทีส่อบ ดังนี้

1.  วัน / เวลา ทดสอบขอ้เขยีน

วันอาทิตย์ที ่29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น.

2.  การทดสอบขอ้เขยีนให้ใชด้นิสอน 2B และน าหลักฐานใบเสร็จช าระเงินค่าสมคัรสอบ,

     และบัตรประจ าตวัประชาชน มาในวันสอบ

3.  สถานทีส่อบ 
ห้อง 601 ชั้น 6  อาคารมาลัย หุวะนันทน์  เลขประจ าตวัสอบ  641102240001 - 641102240033

ห้อง 602 ชั้น 6  อาคารมาลัย หุวะนันทน์  เลขประจ าตวัสอบ  641102240034 - 641102240065

** ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (ผู้ทีไ่ม่สวมสวมหน้ากากอนามัย 

หรือหน้ากากผ้า จะไม่อนุญาตให้เข้าภายในบริเวณสนามสอบ)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน / วัน เวลา / สถานทีส่อบข้อเขียน คร้ังที ่1 ปีการศึกษา 2564

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA)

 ------------------------------------------



4.  รายชื่อผู้มสีิทธิ์ทดสอบขอ้เขยีน

ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ       ชื่อ    -   สกุล

1 641102240001  นางสาวกีรติปกร  สิงห์กุม

2 641102240002  นางสาวมินท์ฐิตา  โชคสถิตย์วรกิจ

3 641102240003  นางสาวมนัสวินี  จิรพิพัฒน์

4 641102240004  นางสาวประทุมเทพ  ก าแพงทิพย์

5 641102240005  นางสาวกันห์กมล  สนจีน

6 641102240007  นางสาวปิยากร  วิชัยสุนทร

7 641102240008  นายอัครินทร์  ไทรแก้ว

8 641102240009  นางสาวสุภานันท์  วงศ์ชมภู

9 641102240010  นายสุทธิชัย  ชนะโยธา

10 641102240011  นายณัฐนันท์  ทองแป้น

11 641102240012  นางสาววัชรมน  บุญชูมณี

12 641102240013  นายศาศวัต  จงดี

13 641102240014  นางสาวอภิญญา  กุลบุตร

14 641102240015  นายธรรมสรณ์  นิลไทร

15 641102240016  นางสาวน้ าพลอย  ร่มแก้ว

16 641102240017  นายณัฏฐพงษ์  เนติธรรมกุล

17 641102240018  นายประภากร  แก้วสมนึก

18 641102240019  นายจตุวิทย์  คงหนู

19 641102240020  นายณัฐดนัย  กิจติวรานนท์

20 641102240021  นางสาวพิมพ์นภา  จั่นหนู

21 641102240022  นางสาวพรวิภา  สุขประเสริฐ

22 641102240023  นายธีรพงศ์  คงภูมิ

23 641102240024  นางสาวชนาวรรณ  เชื้อทอง

24 641102240025  นายณัฐพงศ์  เพ็งประเสริฐ

25 641102240026  นายประภวิษณ์ุ  บ าเพ็ญสิน

26 641102240027  ร้อยเอกหญิงศกุนตลา  มุขหริวัฒนานนท์

27 641102240028  นายสิรภพ  ชูประยูร

28 641102240029  นางสาวพรนัชชา  เพ็ชรศรีอุดม

29 641102240030  นางสาวสุพิชญาณ์  ธนพลอยพงศ์

30 641102240031  นางสาวกนิษฐา  ลัทธปรีชา
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ       ชื่อ    -   สกุล

31 641102240032  นายอิงครัต  กาญจนกุล

32 641102240033  นายวิชชากร  กันทรัญ

33 641102240034  นางสาวศิริภรณ์  กล่ันมั่น

34 641102240035  นางสาวธิดารัตน์  ดอกอินทร์

35 641102240036  นางสาวพรนภา  ไม้แก้ว

36 641102240037  นางสาวกรกนก  โพธิสุ์ข

37 641102240038  นางสาวจุติมา  นพวิจิตร์

38 641102240039  นางสาวณัฎฐา  เกิดโพธิค์า

39 641102240040  นายวิรัล  ภคจารุกิตต์ิ

40 641102240041  นายอรรถสิทธิ ์ เหล่ามิตรอนันต์

41 641102240042  นางสาววรรณะระตี  ไกยชาติ

42 641102240043  นางสาวปิยพร  วรวุฒิวิทยานันท์

43 641102240044  นางสาวฐานิตา  ธรรมรัตน์ธารา

44 641102240045  นายสุพศิน  เข็มทอง

45 641102240046  นางสาวธนธรณ์  วังมะนาว

46 641102240047  นายพชร  บัวน่วม

47 641102240048  นางสาวณัฐพร  เปรุณาวิน

48 641102240049  นายเกียรติศักด์ิ  โสรถาวร

49 641102240050  นางสาวนาถนพคุณ  คุ้มครองญาติ

50 641102240051  นางสาวธนาภรณ์  พฤษธิสาริกร

51 641102240052  นายศุภรัตน์  ดีเลิศ

52 641102240053  นางสาวดาราวรรณ  มุสิกพันธุ์

53 641102240054  นางสาวภัณฑลักษณ์  อิสระเศรษฐพงศ์

54 641102240055  นายธีรพงษ์  มิตราเวคิน

55 641102240056  นายศิวภัช  เดชศิริ

56 641102240057  นายพีรภัค  สิมะรัตนมงคล

57 641102240058  นางสาวกชกร  ศรียรรยงค์

58 641102240059  นายสัภยา  แช่มทิม

59 641102240060  นางสาวจังคนิภา  บุตโรบล

60 641102240061  นางสาวสุธาสินี  ยอดสวาท
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ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ       ชื่อ    -   สกุล

61 641102240062  นางสาวชนัญญา  สุวรรณศร

62 641102240063  นางสาวนลิน  ชื่นบุญชม

63 641102240064  นางสาวดลพร  มุทะธากุล

64 641102240065  นางสาวพรรัก  พรแก้ว

สถาบันจะประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

           ประกาศ ณ วันที ่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์  จีระลักษณกุล)

             ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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