
ตารางสอบ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)  

 แผน ข. จำนวน  1  ราย 
ลำดับ ชื่อ – สกุล วัน – เวลา   

1. นางสาวเกวลี วงสำแดง วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยนื  

แผน ข. จำนวน  3  ราย 

ลำดับ ชื่อ – สกุล วัน – เวลา   
1. นางสาววรรณนภิา  ชิตเชื้อ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. การสอบออนไลน์ 

(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

2. นางสาวนวพร  แก้วพันธ์ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

3. นายศรัณย์  ศิริสุรพงศ์ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ  

แผน ข. จำนวน  1  ราย 

ลำดับ ชื่อ – สกุล วัน – เวลา   
1. นายธนราช  สวัสดิผล วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. การสอบออนไลน์ 

(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง การจัดการและสิ่งแวดล้อม 

แผน ข. จำนวน  14  ราย 

ลำดับ ชื่อ – สกุล วัน – เวลา   
1. นายไชยนรินทร์   สุจิวรณ์ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. การสอบออนไลน์ 

(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

2. นายภวินท์   เจริญสมบัติ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

3. นายสืบศักดิ์  สำราญกิจ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

4. นายกิตติภัฎ  ธรณธิติ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

5. นายวรพันธ์  ละออประเสริฐสุข วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

6. นายศุภกร  ลาภสถาพรกุล วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น.  การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

7. นายคมสันต์  อัปกาญจน์ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 – 17.00  น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

8. นายวิทยา กุลพงษ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

9. นายนิติวัชร์ ศิระนิติวิทย์ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

10. นายวีระ  พวงทรัพย์ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

11. นายพงศ์ศิริ  สุนัติ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 



ลำดับ ชื่อ – สกุล วัน – เวลา 
12. นางสาวจุฑาทิพย์   รักช้าง วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. การสอบออนไลน์ 

(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

13. นายณธีพัฒน์  กิจการนันทศรี วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

14. นายปรินทร นวลมิ่ง วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น. การสอบออนไลน์ 
(Online test/quiz) 
แบบ Video Call 

 


