
 
ประกาศ 

      โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
รุ่นที่ ๘ (Section ๑-๒) 

เร่ือง การสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I   
------------------------------------------------------- 

ตามที่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ประกาศผลสอบ
ส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๘ (Section ๑-๒) และมีนักศึกษาได้รับเกรดสัญลักษณ์ I นั้น ทางโครงการฯ ขอประกาศ
ก าหนดการสอบเพ่ือแก้เกรดสัญลักษณ์ I โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  สอบวันอาทิตย์ที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

สถานที่สอบ ณ ห้องบรรยายโครงการฯ อาคาร สวป. ชั้น ๕ (หัวหมาก) 

วิชา  BUS 6000  เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

รุ่นที่ ๘ Section ๑    จ านวน   ๘  คน 

๑.  นายธนดล  พุทธโร   รหัสประจ าตัว 5614080007 
๒. นางสาวนาขวัญ จันทีนอก  รหัสประจ าตัว 5614080027 
๓. นางสาวศุภลักษณ ์ไพรสิงห์   รหัสประจ าตัว 5614080029 
๔. นายน าโชค อุนทรีจันทร์  รหัสประจ าตัว 5614080041 
๕. นายประสิทธิ์ ด าแดง   รหัสประจ าตัว 5614080049 
๖. นางสาวจุฑาภรณ ์ แซ่ปึง   รหัสประจ าตัว 5614080076 
๗. นางสาวกชพรรณ อรรฆยพันธุ์  รหัสประจ าตัว 5614080078 
๘. นางสาวศิริลักษณ์ คงประสิทธิ์  รหัสประจ าตัว 5614080098 

รุ่นที ่๘ Section ๒    จ านวน   ๑๐  คน 

๑.  นายณัฏฐ์ณภัทร ดวงจันทร์  รหัสประจ าตัว 5614080019 
๒.  นางสาวพิชามญชุ์ พันธวงษ์  รหัสประจ าตัว 5614080038 
๓.  นางสุกัญญา เคนเครือ  รหัสประจ าตัว 5614080040 
๔.  นางสาวพัชยา แสงพงษ ์  รหัสประจ าตัว 5614080047 
๕.  นางสาววราภรณ์ อาจวิชัย   รหัสประจ าตัว 5614080100 
๖.  นายพิศิษฐ์ ธรรมบุญเป็ง  รหัสประจ าตัว 5614080107 
๗.  นางสาวภัครัมภา สีขาว   รหัสประจ าตัว 5614080108 
๘.  นายอานนท์   บุญข า   รหัสประจ าตัว 5614080112 
๙.  นางสาวพวงเพชร พุ่มเกษม  รหัสประจ าตัว 5614080121 
๑๐. นายธนบัตร บุญโสม   รหัสประจ าตัว 5614080124 

 
 



 
-๒- 

  สอบวันอาทิตย์ที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
สถานที่สอบ ณ ห้องบรรยายโครงการฯ อาคาร สวป. ชั้น ๕ (หัวหมาก) 

  วิชา INM 6002  การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 
 รุ่นที่ ๘ Section ๑    จ านวน   ๑๒  คน 
    ๑.  นายธนดล  พุทธโร   รหัสประจ าตัว 5614080007 
    ๒.  นายกิตติวัฒน์ จิรธนาวรพัฒน์  รหัสประจ าตัว 5614080010 
    ๓.  นางสาวนาขวัญ จันทีนอก  รหัสประจ าตัว 5614080027 
    ๔.  นางสดใส  ถิรสัตยาพิทักษ ์  รหัสประจ าตัว 5614080059 
    ๕.  นางอารยา  นิสาเฮาะ  รหัสประจ าตัว 5614080065 
    ๖.  นางสาวณัฐชนก ศิริทัพ   รหัสประจ าตัว 5614080073 
    ๗.  นางสาวกชพรรณ อรรฆยพันธุ์  รหัสประจ าตัว 5614080078 
    ๘.  นางสาวทิพวรรณ เรียนรังสี  รหัสประจ าตัว 5614080092 
    ๙.  นายทศพล  กาญจนเรือง  รหัสประจ าตัว 5614080101 
   ๑๐. นางสาวนงวรรณ จารุเบ็ญจลักษณ์  รหัสประจ าตัว 5614080106 
   ๑๑. นางสาวกฤติการ ์ สุปรียธิติกุล  รหัสประจ าตัว 5614080119 
   ๑๒. นายกิตติกรณ ์ เลิศไกร   รหัสประจ าตัว 5614080136 
 รุ่นที่ ๘ Section ๒    จ านวน   ๗  คน 

๑. นางสาวพิชามญชุ์ พันธวงษ์  รหัสประจ าตัว 5614080038 
๒. นางสุกัญญา เคนเครือ  รหัสประจ าตัว 5614080040 
๓. นายเธียรพงศ์ เหลืองอรุณอุทัย  รหัสประจ าตัว 5614080063 
๔. นางสาวปูชิตา เจริญพร   รหัสประจ าตัว 5614080071 
๕. นายธนบัตร บุญโสม   รหัสประจ าตัว 5614080124 
๖. นางสาวณรัญญา ปิยะวงค์วัฒนา  รหัสประจ าตัว 5614080139 
๗. นางสาวธัญลักษณ์ กุลลิขิตกุศล  รหัสประจ าตัว 5614080146 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์เริงรัก  จ าปาเงิน) 
ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 


