
   

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program 
 เรื่อง การสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I และ X* (กรณีลาสอบ) ส าหรับนกัศึกษา รุ่นท่ี 4 

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

ตามที่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program ได้ประกาศผลสอบ ส าหรับนักศึกษา 
รุ่นที่ 4 และมีนักศึกษาที่ได้รับผลสอบเป็นเกรดสัญลักษณ์ I และ X* (กรณีลาสอบ) นั้น  

ทางโครงการฯ ขอประกาศก าหนดการสอบแก้เกรดดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 
 สถานที่สอบ   : อาคารอ านวยการ (ใหม่) ชั้น 2  
 เวลาสอบ  : เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. กระบวน วิชา BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   จ านวน   24  คน 

(ไม่อนุญาต ให้น าต ารา เอกสารโน้ตย่อ และเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ เข้าห้องสอบ) 

1. นายปารัษฐ์  เวียงสงค์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091304 

2. นางสาวณิชาภา  ขุนทองจันทร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091308 

3. นางสาวอณิพร  จันทวงศ์  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091311 

4. นางสาวอนงค์นาถ ฉิมวงศ์  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091315 

5. นางสาวอมรรัตน์  พันแดง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091318 

6. นางสาวไอลัดดา  กล่องเนียม รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091320 

7. นายศุภชัย  ช่วงชัย  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091321 

8. พระมหาทรงสิทธิ์  อุดมศักดิ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091339 

9. นางสาววันวิสา  เอ่ียมสะอาด รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091340 

10. นายกิตติพงษ์  เรืองรอง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091341 

11. นางสาวกัลญาณี อิศรภักดี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091342 

12. นางสาววิไลรัตน์ แผ่นผา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091345 

13. นางสาวสุปราณี  ภาคณี  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091347 

14. นางสาวสุหัชชา  ทับสี  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091348 

15. นางสาวนิยา  สมจารย์  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091350 
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16. นายวงศธร  พระแสง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091353 

17. นางสาวศกุณตลา เป้าทอง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091355 

18. นายพลกฤษณ์  สิงห์สมบัติ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091359 

19. นางสาวณิชชาวีณ์ จิรณรงค์ภัสร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091362 

20. นางสาวปวีณา  เจริญศิลปี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091364 

21. นายศุภวุฒิ  วีระกุล  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091365 

22. นางสาวไอริณ  ศุกรสุต  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091366 

23. นางสาวณญาดา ธีรวงศ์วิรัช รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091369 

24. นางพิมพ์ลดา  อุดมเลิศอภินนท์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091370 

 เวลาสอบ      : เวลา 13.00 – 16.00 น. 

1. กระบวนวิชา BUS 6015  การจัดการการด าเนนิงาน   จ านวน   2  คน  

(อนุญาต ให้น า โน้ตย่อขนาด A4 จ านวน 2 แผ่น (4 หน้า) เขียนด้วยลายมือตัวเอง 
เข้าห้องสอบได้) 

1. นางสาวณิชาภา  ขุนทองจันทร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091308 

2. นายศุภชัย  ช่วงชัย  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091321 

กรณีที่ลาสอบ :       จ านวน   1  คน 
1. นางสาวปณิสรา  เรืองไกล  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091344 

2. กระบวนวิชา BUS 6016  วิธีการวิจัยทางธุรกิจ   จ านวน   2  คน  

- ส่วนของ รศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส อนุญาต ให้น า โน้ตย่อขนาด A4 จ านวน 1 แผน่  
( 2 หน้า ) เขียนด้วยลายมือตนเอง 
- ส่วนของ รศ.ศศิธร แม้นสงวน        อนุญาต ให้น า โน้ตย่อขนาด A4 จ านวน 2 แผ่น 
( 4 หน้า ) เข้าห้องสอบได้) 

1. นางสาวศศิประภา นาสืบ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091331 

2. นายสุรเชษฐ์  จ านงค์  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5924091332 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   7    สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

   

(อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล) 
  ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

One Day Program 

 


