
 
     

 
ประกาศ 

      โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 เรื่อง การสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I และ X (กรณีลาสอบ) 

ส าหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 และหัวหมาก รุ่นที่ 9 (Section 1 - 3) 
------------------------------------------------------- 

ตามที่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ประกาศผลสอบ
ส าหรับนักศึกษาวิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6 และ หัวหมาก รุ่นท่ี 9 (Section 1 - 3) และมีนักศึกษาที่ได้รับเกรด
สัญลักษณ์ I และ X (กรณีลาสอบ) นั้น  

ทางโครงการฯ ขอประกาศก าหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I และ X (กรณีลาสอบ)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 วันเสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 18.00 – 21.00 น. 

1. กระบวนวิชา INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรม และพฤติกรรมองค์การ 
(ไม่อนุญาตให้น าเอกสาร ต ารา และโน้ตย่อต่างๆ เข้าห้องสอบ ) 

หัวหมาก รุ่นที่ 9 Section 2 จ านวน  2  คน 

1    นางสาวธนัฏฐา   ผิวผ่อง   รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724080205 
2    นายหนึ่ง    มณี   รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724080206 

 วันอาทิตย์ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. กระบวนวิชา INM 6001 การจัดการในภาคอุตสาหกรรม และพฤติกรรมองค์การ 
(ไม่อนุญาตให้น าเอกสาร ต ารา และโน้ตย่อต่างๆ เข้าห้องสอบ ) 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  3  คน 
1 นายปัณณวิช  ชุปวา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081205 
2 นายจักรพงษ์ จิตรเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081282 
3 นางสาวนภัสนันทร์ วิวรรธนะพงศ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081297 
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2.  กระบวนวิชา INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

(ไม่อนุญาตให้น าเอกสาร ต ารา และโน้ตย่อต่างๆ เข้าห้องสอบ ) 
หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 2 จ านวน  1  คน 
1    นายพฤฒิพงศ์ เฉลิมชัยชาญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080132 
วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  1  คน 
1    นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิงคนันท์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081298 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 3.  กระบวนวิชา INM 6008 วิธีการวิจัยทางธุรกิจส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
(อนุญาตให้น าโน้ตย่อ จ านวน 4 แผ่น (8 หน้า) เข้าห้องสอบได้ ) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 3 จ านวน  4  คน 
1    นายวิทยา  จันทนา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080017 
2    นายพรสรร แก้วทองมา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080229 
3    นายอนุชา  ธนาพรสวรรค์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080238 
4    นางสาวฐานิต ศักดิ์วิภาสกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080245 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  5  คน 
  1    นายณัฎฐ์สิทธ์ิ แก้วสังหาร รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081259 
2    นายปุริมพัฒน์ ตันตระประเสริฐ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081275 
3    นายจักรพงษ์ จิตรเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081282 
4    นายอุกฤษณ์         คันธจันทร์      รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080135 
5    นายพิชญ  ส่งศิริ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080083 

 วันเสาร์ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 18.00 – 21.00 น. 

1. กระบวนวิชา INM 6013 การจัดการความเสี่ยง 
(อนุญาต ให้น าโน้ตย่อ และเอกสาร ต ารา ทุกชนิดเข้าห้องสอบได้) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 1 จ านวน  2  คน 
1    นางสาวพิมพรรณ ศิริษา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080056 

 2    นายเบญจพล เบญจพันธ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080077 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 2 จ านวน  13  คน 
1    นายอาดิล  ชลธี  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080110 
2    นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080112 
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3    นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉิดฉวีวรรณ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080113 
4    นายพฤฒิพงศ์ เฉลิมชัยชาญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080132 
5    นางสาวมณีจันทร์ สวัสดี  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080133 
6    นายนพพร  อบช่ืน  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080176 
7    นางสาวปิยะรัตน์ ฉิมสุข  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080183 
8    นางสาวหนึ่ง กัญญาสาย รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080195 
9    นางสาวปัทมา อาวุโสสกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080196 
10  นายอัคเรศ  เจียเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080203 
11  นางสาวธนัฏฐา ผิวผ่อง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080205 
12  นางสาวอรนันท์ จันทเทพ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080284 
13  นางสาวสุดารัตน์ เถลิงพล  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081255 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 3 จ านวน  5  คน 
1    นางสาวณัทธภัทร วัฒนพงษ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080226 
2    นายพรสรร แก้วทองมา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080229 
3    นายอนุชา  ธนาพรสวรรค์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080238 
4    นางสาวเสาวนีย์ เฉยบุญเรือง รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080249 
5    นายสุทธิพงษ์ เจริญภักดี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080300 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  9  คน 
1    นายปัณณวิช ชุปวา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081205 
2    นางสาวนภาพร พวงพี่  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081251 
3    นายณภัทร  เทวัญวรากุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081273 
4    นายเอกชัย  หวายน า  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081277 
5    นายจักรพงษ์ จิตรเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081282 
6    นายเฉลิมชัย สุวัณณกีฎะ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081283 
7   นางสาวพรชนัน ปราบมาก รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081284 
8    นายวันชัย  วงค์อามาตย์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081287 
9    นายนิกรชัย อนุรัตน์  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081293                                 

 วันอาทิตย์ท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. กระบวนวิชา INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 
(อนุญาตให้น าโน้ตย่อขนาด A4 จ านวน 5 แผ่น (10 หน้า)  
เขียนด้วยลายมือตัวเองเท่าน้ัน) 
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หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 1 จ านวน  1  คน 
 1    นางสาวทัศนีย์ จินตนา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080016 
หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 3 จ านวน  4  คน 
1    นายชนะชัย คงนคร  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080219 
2    นางสาวศิริวรรณ ข าแก้ว  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080221 
3    นายปฤษฐ์  เกียรติธาตรี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080232 
4    นางสาวฐานิต ศักดิ์วิภาสกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080245 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  11  คน 
1    นางสาวบงกช เลิศประไพ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081209 
2    นางสาวอุษา อ่อนเงิน  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081226 
3    นายศุภณัฐ  มีคช  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081229 
4    นางสาวนภาพร พวงพี่  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081251 
5    นายณภัทร  เทวัญวรากุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081273 
6    นายปุริมพัฒน์ ตันตระประเสริฐ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081275 
7    นายจักรพงษ์ จิตรเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081282 
8    นายธนชาต กศรีษา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081289 
9    นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิงคนันท์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081298 
10  นายพิชญ  ส่งศิริ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724080083 
11  จ่าเอกนพดล นงพรมพะเนา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080239 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

2. กระบวนวิชา INM 6003 การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 
(อนุญาตให้น าโน้ตย่อขนาด A4 จ านวน 4 แผ่น (8 หน้า)) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 2 จ านวน  1  คน 
  1    นายพฤฒิพงศ์  เฉลิมชัยชาญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080132 
วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  9  คน 
1    นางสาวนภาพร พวงพี่  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081251 
2    นายปุริมพัฒน์ ตันตระประเสริฐ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081275 
3    นายเอกชัย  หวายน า  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081277 
4    นายเฉลิมชัย สุวัณณกีฎะ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081283 
5    นางสาวพรชนัน ปราบมาก รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081284 
6    นางสาวพรนิภา ปัญญา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081290 

  7    นายนิกรชัย อนุรัตน์  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081293 
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8    นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิงคนันท์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081298 
9    นางสาวเสาวลักษณ์ ครองธรรม รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081301 

3. กระบวนวิชา INM 6012 การบริหารโครงการโดยวิธีเชิงปริมาณ 
(อนุญาต ให้น าโน้ตย่อ และเอกสาร ต ารา ทุกชนิดเข้าห้องสอบได้) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 2 จ านวน  5  คน 
1    นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉิดฉวีวรรณ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080113 
2    นายวันวสันต์ น้ าดอกไม้ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080114 
3    นายธนากรณ์ เหล็กกล้า รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080139 
4    นายพีรศักดิ์ เจริญลาภ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080163 
5    นางสาวปิยะรัตน์ ฉิมสุข  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080183 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  1  คน 
  1    นายศุภณัฐ  มีคช  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081229 

 วันอาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. กระบวนวิชา INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
(อนุญาต ให้น าโน้ตย่อ และเอกสาร ต ารา ทุกชนิดเข้าห้องสอบได้) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 1 จ านวน  1  คน 
  1    นายเบญจพล เบญจพันธ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080077 
หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 2 จ านวน  4  คน 
  1   นางสาวอังศิญานาถ ศรีจันทร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080115 
2    นายนพวิทย์ ศรีแสง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080138 
3    นางสาวพรรษา สมบูรณ์ดี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080190 
4    นายอัคเรศ  เจียเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080203 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 3 จ านวน  1  คน 
1    นางสาวรัตติกาล มูลหล้า  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080209 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  5  คน 
1    นายอภิวัฒน์ โตงามรักษ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081235 
2    นางสาวนภาพร พวงพี่  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081251 
3    นายปุริมพัฒน์ ตันตระประเสริฐ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081275 
4    นางสาวนภัสนันทร์ วิวรรธนะพงศ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081297 
5    นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิงคนันท์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081298 
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 วันเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 18.00 – 21.00 น. 

1. กระบวนวิชา INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม 
(อนุญาต ให้น าโน้ตย่อ และเอกสาร ต ารา ทุกชนิดเข้าห้องสอบได้) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 3 จ านวน  2  คน 
1    นายชนะชัย  คงนคร  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080219 
2    นายสุทธิพงษ์ เจริญภักดี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080300 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  4  คน 
1    นายปัณณวิช ชุปวา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081205 
2    นางสาวนภาพร พวงพี่  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081251 
3    นายณภัทร  เทวัญวรากุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081273 
4    นายพิชญ  ส่งศิริ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724080083 
 

   ** วัน – เวลา การสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I  
ในกระบวนวิชา INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม  
ส าหรับนักศึกษา รุ่ นท่ี 9 (Section 1 - 2) จะต้องสอบตามวัน และ เวลาเดียวกัน 
จากท่ีโครงการฯ ได้ประกาศไว้ในข้างต้น 
 

 วันอาทิตย์ท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. กระบวนวิชา INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโช่อุปทานฯ 
(อนุญาตให้น าโน้ตย่อขนาด A4 จ านวน 3 แผ่น (6 หน้า)  
เขียนด้วยลายมือตัวเองเท่าน้ัน) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 1 จ านวน  3  คน 
1    นายกิตติสัณห์ มงคลสวัสดิ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080049 
2    นายเบญจพล เบญจพันธ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080077 
3    นายพีรดนย์ วิทยสิงห์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080267 
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หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 2 จ านวน  6  คน 
1    นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉิดฉวีวรรณ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080113 
2    นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080169 
3    นายนพพร  อบช่ืน  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080176 
4    นางสาวปัทมา อาวุโสสกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080196 
5    นายอัคเรศ  เจียเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080203 
6    นายหนึ่ง  มณี  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080206 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 3 จ านวน  1  คน 
  1    ว่าที่ร.ต.อดิศักดิ์ แสงบุญ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080216 

วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6   จ านวน  8  คน 
1    นายปัณณวิช ชุปวา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081205 
2    นางสาวรัตนาพร ทองสุข  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081222 
3    นางสาวนภาพร พวงพี่  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081251 
4    นางสาวณัฐวดี จ าเริญพิศ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081276 
5    นายเอกชัย  หวายน า  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081277 
6    นายวันชัย  วงค์อามาตย์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081287 
7    นางสาวพรนิภา ปัญญา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081290 
8    นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิงคนันท์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081298 

 สถานท่ีสอบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 7 
 เวลาสอบ   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

2. กระบวนวิชา INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 
(ไม่อนุญาตให้น าเอกสาร ต ารา และโน้ตย่อต่างๆ เข้าห้องสอบ) 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 1 จ านวน  31  คน 
1    นางสาวทัศนีย์ อยู่คง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080007 
2    นายสถิตย์  มานะนิตย์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080008 
3    นายวินัย  เพ็ชรแสงจันทร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080010 
4    นายวิทยา  มิทิน  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080014 
5    นางสาวทัศนีย์ จินตนา  รหสัประจ าตัวนักศึกษา 5714080016 
6    นายศุภชัย  ทองนอก รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080024 
7    นางสาวพัชรี กะดังงา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080025 
8    นายชัยพร  เขียวข า  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080027 
9    นางสาวณัฐกานต์ จันทร  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080035 
10  นางสาววินันยา สามภักดี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080036 
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11  นายเอกชัย  กุลสุวรรณ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080040 
12  นางสาวพรรณพัชร นาทะทันต์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080041 
13  นางสาวกัญยาณี ศิริคุณ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080047 
14  นายกิตติสัณห์ มงคลสวัสดิ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080049 
15  นางสาวจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080052 
16  นางสาวกัญจน์ชญา อินถาใจ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080053 
17  นางสาวปัทมา ใจฟู  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080055 
18  นายเอกภูมิ  สุขสุวรรณ รหสัประจ าตัวนักศึกษา 5714080058 
19  นายสุภาพ  ชวะณิชย์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080066 
20  นางสาวเกตน์สิรี กาญจนพิบูลย์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080070 
21  นายเบญจพล เบญจพันธ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080077 
22  นายชยุต  วรรณไกรศรี รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080082 
23  นายศุภฤกษ์ ไทยเขียว รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080085 
24  นายธีรวัฒน์ ค าพลอย รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080089 
25  นางสาวธมนต์รัตน์ ชุ่มทิ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080091 
26  นางสาวสุธาทิพย์ อ่ าเมือง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080094 
27  นายสุรศักดิ์ อิงชัยภูมิ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080201 
28  นายพีรดนย์ วิทยสิงห์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080267 
29  นายอภิวัฒน์ ลุลีดา  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080271 
30  นายลิลิต  บุญยกุลศรีรุ่ง รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080275 
31  นางสาวพิมพ์พัฒ ประเสริฐ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080279 

หัวหมาก รุ่นท่ี 9 Section 2 จ านวน  27  คน 
1    นายสุทธิพงษ์ ขุนจันทร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080109 
2    นางสาวอังศิญานาถ ศรีจันทร์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080115 
3    นายธีรพล  ภูวธนสาร รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080130 
4    นายพฤฒิพงศ์ เฉลิมชัยชาญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080132 
5    นางสาวธัญนันท์ เตชะธรรมพิทักษ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080137 
6    นายธนากรณ์ เหล็กกล้า รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080139 
7    นางสาวทิพวรรณ กองสินหลาก รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080146 
8    นายนฤพล  บุญสุข  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080152 
9    นายวรพชร ถาวรโชคชัย รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080157 
10  นายโสภณ  บุญแสน  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080159 
11  นายพีรศักดิ์ เจริญลาภ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080163 
12  นายณรงค์  กินนร  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080164 
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13  นางสาวสุภานัน ขวัญวงษ์ทิม รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080169 
14  นายจีระพงศ์ เอื้ออภิสิทธ์ิวงค์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080171 
15  นายนพพร  อบช่ืน  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080176 
16  นางสาวอภิญญา รัตนปราโมทย์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080181 
17  นางสาวปิยะรัตน์ ฉิมสุข  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080183 
18  นางสาวปณัฐศนันท์ อุ่นศรีส่ง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080184 
19  นายประดิษฐ์ หันช่อ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080185 
20  นายจักรินทร์ หลักแหลม รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080198 
21  นายอัคเรศ  เจียเจริญ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080203 
22  นางสาวธนัฏฐา ผิวผ่อง  รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080205 
23  นางสาวพิศชณกาญจน์  กัณหารักษ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080208 
24  นางสาวอรนันท์ จันทเทพ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080284 
25  ว่าที่ร.ต.หญิงอรฤทัย ศารสิทธ์ิ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080286 
26  นางสาวนพวรรณ ทรัพย์ศิริ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5714080287 
27  นายตองพล สุวรรณพงศ์ รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5724081241  

   ** วัน – เวลา การสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I  
ในกระบวนวิชา INM 6009 การจัดการกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม  
ส าหรับนักศึกษา รุ่นท่ี 9 (Section 3) และ วิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 6 จะต้องสอบตาม
วัน และ เวลาเดียวกัน จากท่ีโครงการฯ ได้ประกาศไว้ในข้างต้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                                     
 


