
รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล สาขา

1612074012 นางสาว วรรษมน คุณอมรพงศ การเงิน MG528

1711131441002 นางสาว พัชชา แกวสุภา การจัดการ MG521 MG528

1721131441002 นาย วัชรินทร หลาจู การจัดการ MG504 MK526

1810131345201 นางสาว ปุณยาพร ชางเก็บ CEO MB503

1811131441001 นาย ปญญวิช อยูภิรมย การจัดการ MG504 MG528

1811131441002 นาย ทวีสิทธิ์ ศุภกมล การจัดการ MG504 MG521 MG528

1811131441003 นางสาว นพัฐกรณ เหลืองวัฒนวิไล การจัดการ MG504 MG528

1811131441004 นางสาว สุทิศา ผลทรัพย การจัดการ MG504 MG528

1811131441005 นางสาว เบญจมาศ ชนะภักดี การจัดการ MG504 MG521 MG528

1811131441007 นาย ชนมพิสิฐ สรรควิทยากุล การจัดการ MG504 MG528

1811131441009 นางสาว นิรชา ชินพันธ การจัดการ MG504 MG528

1811131441010 นาย ปรมะ ประทุมมาศ การจัดการ MG504 MG528

1811131443001 นางสาว สุภาภรณ เชิดชูปญญาชน การตลาด MK502 MK529

1811131443003 นาย สมพงษ สระปญญา การตลาด MK502 MK526 MK529

1811131443006 นางสาว เรณุกา สิทธิตถะวงศ การตลาด MK502 MK529

1811131443007 นางสาว ภัสนันท ศรีอภิพันธ การตลาด MK502 MK529

1811131444001 นางสาว ปวีณรัตน เกียรติวิทยะ การเงิน MF506 MF524

1811131444003 นาง เกศินี อัศวปรีชาวงศ การเงิน MF506 MF524

1811131444004 นาย มนัสวิน นรินทร การเงิน MF506 MF524 MG528

1811131444006 นาย ชยุต บุญบวรรัตนกุล การเงิน MF506 MF524

1811131444007 นาย พงษธร อังคะโส การเงิน MB501 MB509 MF502

1821131441001 นางสาว ชนัญญา สุดแดน การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441002 นาย ปยะวัฒน จตุจินดา การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441003 นาย วีรพงษ กุลิสรกุล การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441005 นางสาว สรารัตน สุรินทร การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441006 นาย ชาญยุทธ ตุรานนท การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441007 นาย ชัยวัฒน บุญรักษา การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441008 นางสาว ปทมา รุงเรืองรัตนกุล การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441009 นางสาว ธิติยา วรศรี การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441010 นางสาว ทิพาวรรณ อินทรหมื่นไวย การจัดการ MB510 MG504 MG528

 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

 ในวันเสารที่ 7 ธันวาคม - วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08:00 - 18:30 น.

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคตน ปการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

วิชาลงทะเบียน



รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล สาขา

 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

 ในวันเสารที่ 7 ธันวาคม - วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08:00 - 18:30 น.

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคตน ปการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

วิชาลงทะเบียน

1821131441011 นางสาว ศุภรัตน ออนละมัย การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441012 นาย เขมชาติ ฐิตวัฒนกุล การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131441015  นางสาว ศรัญญา สรรพมิตร การจัดการ MB510 MG504 MG528

1821131443001 นางสาว จันทรสุดา ดอกบัว การตลาด MB503 MB510 MB511

1821131443002 นางสาว วิภาพรรณ อึ่งตระกูล การตลาด MB510 MK502 MK529

1821131443003 นาย ปริญญา กลิ่นหอม การตลาด MB510 MK502 MK529

1821131443004 นาย ฤทธิไกร บรรเทาทุกข การตลาด MB510 MK502 MK529

1821131443011 นางสาว สาวิตรี วิบูลชัยชีพ การตลาด MB510 MK502

1821131443012 นาย ศรัณยู ชุติมาศ การตลาด MB510 MK502 MK529

1821131444001 นาย นิธิวัฒน ศรีกาญจนวัชร การเงิน MB510 MF506 MF524

1821131444004 นาย ธีระพล ดาศรี การเงิน MB510 MF506 MF524

1821131444005 นางสาว พิชญาณี ชานนท การเงิน MB510 MF506 MF524

1821131444008 นางสาว บุศรินทร มโนประสิทธิ์กุล การเงิน MB510 MF506 MF524

1821131444012 นาย ชินวัตร จันทรฉายรัศมี การเงิน MB510 MF506

1821131444014 นางสาว ณัฐชานันท วงษศรีแกว การเงิน MB510 MF506 MF524

1821131444015 นางสาว อาริตา วงศอามาตย การเงิน MB510 MF506 MF524

1830131243010  นาย ศุภกฤษฎ มูนะ CEO MK504

1830131391104  นางสาว ภวิตา ศรีรัตนะ CEO MG503

1831131441002 นางสาว ทัศนีย แซฮั่น การจัดการ MG521 MG528

1831131441005 นาง ฐิติวรรณ หาจันดา การจัดการ MG521 MG528

1831131441008 นางสาว ศิวารมย รุงตระกูลชัย การจัดการ MG521 MG528

1831131441010 นางสาว พิมพพิศา มาศธนวัฒนกุล การจัดการ MG521 MG528

1831131441012 ดร. ยอดธง รอดแกว การจัดการ MG521 MG528

1831131441014 นางสาว กัญจนณิชา แจมกลาง การจัดการ MG521 MG528

1831131443001 นาย ศิรธันย พัชรธัญสิทธิ์ การตลาด MK526 MK529

1831131443002 นางสาว พรรณิภา สุขสวัสดิ์ การตลาด MK526 MK529

1831131443004 นางสาว ณัฏฐณัชชา รัชฉวีวรรณ การตลาด MK526 MK529

1831131443006 นางสาว ปาริชาติ ปนสัมฤทธิ์ การตลาด MK526 MK529

1831131443011 ดร. อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี การตลาด MK526 MK529

1831131443014 นางสาว อิงณภัสร วรังอาจ การตลาด MK526 MK529
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1831131443015 ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา การตลาด MK526 MK529

1831131444001 วาที่รอยตรี ทะนง ประคีตะวาทิน การเงิน MF506 MF524

1831131444002 นาย จักรพงษ เทียนพิทักษ การเงิน MF502 MF506 MF524

1831131444005 ดร. วรรณี ลาภจินดา การเงิน MF506 MF524

1911131441001 นายแพทย ชัยชน โพธิ์ชัย การจัดการ MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131441002 นายแพทย ชัย กอบกิจสุขสกุล การจัดการ MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131441003 นาง พันธุทิพา วงคตาปอง ดูบัวส การจัดการ MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131441004 นาย ธนัญตศฤษฏ สุขเจริญฤทธ การจัดการ MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131441005 แพทยหญิง สุรียพร กอบเกื้อชัยพงษ การจัดการ MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131441006 นางสาว สุภาวดี อนันตวิชา การจัดการ MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131441008 นางสาว ภูริตา ชินอุดมพงศ การจัดการ MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131441009 นางสาว ปุญยกร ดาราสุริยะ การจัดการ MB509 MB510 MB511

1911131442007 นาย ปรเมษฐ เอกอุน โลจิสติกส MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131442010 นาย อภิวิชญ รูปสูง โลจิสติกส MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131442011 นาย ณัฐชัย ทิวพศวัต โลจิสติกส MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131442012 วาที่รอยตรี ธํารงค ผลขาว โลจิสติกส MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131442013 นางสาว ทัศนีย โปรงหนองเมือง โลจิสติกส MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131443003 นางสาว ชมภูนุช วงศจันทร การตลาด MB509 MB510 MB511

1911131443004 นางสาว กมลชนก ศรีสําราญ การตลาด MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131443005 นางสาว ปรัธนา แพนอย การตลาด MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131444003 นาย ภูผา เพชรรัตน การเงิน MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1911131444004 นาย คมกฤษณ ฉัตรไชยเดช การเงิน MB501 MB503 MB509 MB510 MB511

1931131441001 นางสาว จิตตินันท อริยะพงศไพศาล การจัดการ MB509 MB510 MG503

1931131441002 นางสาว สุดารัตน ตุงควาร การจัดการ MB509 MB510 MG503

1931131441005 นางสาว พริสซิลา พุย เค ฮุย การจัดการ MB509 MB510 MG503

1931131441006 นางสาว รัชนี มโย ทัน การจัดการ MB509 MB510 MG503

1931131441010 นางสาว ทิวาพร ชัยราช การจัดการ MB509 MB510 MG503

1931131443005 นางสาว อภิญญา กุลชนะชนก การตลาด MB509 MB510 MK502

1931131443006 นางสาว ฉัตรสุดา กิตยาธิคุณ การตลาด MB509 MB510 MK502

1931131443007 นางสาว รมิดา ทาสุวรรณ การตลาด MB509 MB510 MK502



รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ สกุล สาขา

 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

 ในวันเสารที่ 7 ธันวาคม - วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08:00 - 18:30 น.

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคตน ปการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

วิชาลงทะเบียน

1931131443010 นาย ภัทรมงคล ศิริวรอนันต การตลาด MB509 MB510 MK502 MK504 MK529 

1931131443011 นาย สุรวีย วรกิจนิรันดร การตลาด MB509 MB510 MK502 MK504 MK526

1931131443012 นายแพทย สุรดนัย เนาวรุงโรจน การตลาด MB509 MB510 MK502

1931131443015 นาย ฐิตินันท สาวันดี การตลาด MB510 MK504 MK529 

1931131444001 นาง ศรินทรา นุมนวล การเงิน MB509 MB510 MF502 MF524 MF528

1931131444002 นางสาว กรรณิการ นิติเจริญพงศ การเงิน MB509 MB510 MF502 MF524 MF528

1931131444003 Mr. Samnang Sun การเงิน MB509 MB510 MF502

1931131444004 นาย วรวิทย วรรณพิน การเงิน MB509 MF524 MF528

1931131444005 นาย ธวัชชัย สินเพ็ง การเงิน MB509 MB510 MF502

1931131444007 นางสาว ลภัสรดา บอทอง การเงิน MB509 MB510 MF502

1931131444008 นาย ภานุวัฒน ดาวังปา การเงิน MB509 MB510 MF502 MF524 MF528

1931131444009 นาย กานน ธรรมเจริญ การเงิน MB509 MB510 MF502 MF524 MF528

1931131444010 นางสาว เขมิกา แสงจันทร การเงิน MB509 MB510 MF502 MF524 MF528

1931131444011 นาย อนุวัต ฉายวิเชียร การเงิน MB509 MB510 MF502 MF524 MF528

1931131444012 นางสาว โสรยา เดชะวงศสุวรรณ การเงิน MB509 MB510 MF502

หมายเหตุ : วิชาที่มีการขีดเสนใตไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.แจงขอสอบนอกตาราง MB5xx

วิชาที่มีการขีดเสนทับไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.เพิกถอนรายวิชา เชน MB5xx



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB501 เศรษฐศาสตรธุรกิจประยุกต

(Applied Business Economics) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกริช ถาวรวันชัย บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

2 1811131444007 นาย พงษธร อังคะโส

4 1911131441001 นายแพทย ชัยชน โพธิ์ชัย

6 1911131441002 นายแพทย ชัย กอบกิจสุขสกุล

8 1911131441003 นาง พันธุทิพา วงคตาปอง ดูบัวส

10 1911131441004 นาย ธนัญตศฤษฏ สุขเจริญฤทธ

12 1911131441005 แพทยหญิง สุรียพร กอบเกื้อชัยพงษ

14 1911131441006 นางสาว สุภาวดี อนันตวิชา

16 1911131441008 นางสาว ภูริตา ชินอุดมพงศ

18 1911131442007 นาย ปรเมษฐ เอกอุน

20 1911131442010 นาย อภิวิชญ รูปสูง

22 1911131442011 นาย ณัฐชัย ทิวพศวัต

24 1911131442012 วาที่รอยตรี ธํารงค ผลขาว  - สอบนอกตาราง -

26 1911131442013 นางสาว ทัศนีย โปรงหนองเมือง

28 1911131443004 นางสาว กมลชนก ศรีสําราญ

30 1911131443005 นางสาว ปรัธนา แพนอย

32 1911131444003 นาย ภูผา เพชรรัตน

34 1911131444004 นาย คมกฤษณ ฉัตรไชยเดช

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MF528 การจัดสรรแบงเงินลงทุน

(Asset Allocation) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.ธฤตพน อูสวัสดิ์ บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1931131444001 นาง ศรินทรา นุมนวล

3 1931131444002 นางสาว กรรณิการ นิติเจริญพงศ

5 1931131444004 นาย วรวิทย วรรณพิน

7 1931131444008 นาย ภานุวัฒน ดาวังปา

9 1931131444009 นาย กานน ธรรมเจริญ

11 1931131444010 นางสาว เขมิกา แสงจันทร

13 1931131444011 นาย อนุวัต ฉายวิเชียร

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG528 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน

(Technology and Digital Management for Competitive Advantage) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.รวิดา  วิริยกิจจา  อาจารยธีระ  กนกกาญจนรัตน บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

15 1612074012 นางสาว วรรษมน คุณอมรพงศ

17 1711131441002 นางสาว พัชชา แกวสุภา

19 1811131441001 นาย ปญญวิช อยูภิรมย

21 1811131441002 นาย ทวีสิทธิ์ ศุภกมล

23 1811131441003 นางสาว นพัฐกรณ เหลืองวัฒนวิไล

25 1811131441004 นางสาว สุทิศา ผลทรัพย

27 1811131441005 นางสาว เบญจมาศ ชนะภักดี

29 1811131441007 นาย ชนมพิสิฐ สรรควิทยากุล

31 1811131441009 นางสาว นิรชา ชินพันธ

33 1811131441010 นาย ปรมะ ประทุมมาศ

35 1811131444004 นาย มนัสวิน นรินทร

37 1821131441001 นางสาว ชนัญญา สุดแดน

39 1821131441002 นาย ปยะวัฒน จตุจินดา

41 1821131441003 นาย วีรพงษ กุลิสรกุล

43 1821131441005 นางสาว สรารัตน สุรินทร

45 1821131441006 นาย ชาญยุทธ ตุรานนท

47 1821131441007 นาย ชัยวัฒน บุญรักษา

49 1821131441008 นางสาว ปทมา รุงเรืองรัตนกุล

51 1821131441009 นางสาว ธิติยา วรศรี

53 1821131441010 นางสาว ทิพาวรรณ อินทรหมื่นไวย

55 1821131441011 นางสาว ศุภรัตน ออนละมัย

57 1821131441012 นาย เขมชาติ ฐิตวัฒนกุล

59 1821131441015  นางสาว ศรัญญา สรรพมิตร

61 1831131441002 นางสาว ทัศนีย แซฮั่น

63 1831131441005 นาง ฐิติวรรณ หาจันดา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG528 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน

(Technology and Digital Management for Competitive Advantage) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.รวิดา  วิริยกิจจา  อาจารยธีระ  กนกกาญจนรัตน บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

65 1831131441008 นางสาว ศิวารมย รุงตระกูลชัย

67 1831131441010 นางสาว พิมพพิศา มาศธนวัฒนกุล

69 1831131441012 ดร. ยอดธง รอดแกว

71 1831131441014 นางสาว กัญจนณิชา แจมกลาง



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MK529 การสรางความแตกตางและนวัตกรรมการตลาดยุคดิจิทัล

(Differentiation and Innovation for Marketing in Digital Economy) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

36 1811131443001 นางสาว สุภาภรณ เชิดชูปญญาชน

38 1811131443003 นาย สมพงษ สระปญญา

40 1811131443006 นางสาว เรณุกา สิทธิตถะวงศ  - สอบนอกตาราง -

42 1811131443007 นางสาว ภัสนันท ศรีอภิพันธ

44 1821131443002 นางสาว วิภาพรรณ อึ่งตระกูล

46 1821131443003 นาย ปริญญา กลิ่นหอม

48 1821131443004 นาย ฤทธิไกร บรรเทาทุกข

50 1821131443012 นาย ศรัณยู ชุติมาศ

52 1831131443001 นาย ศิรธันย พัชรธัญสิทธิ์

54 1831131443002 นางสาว พรรณิภา สุขสวัสดิ์

56 1831131443004 นางสาว ณัฏฐณัชชา รัชฉวีวรรณ

58 1831131443006 นางสาว ปาริชาติ ปนสัมฤทธิ์

60 1831131443011 ดร. อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี

62 1831131443014 นางสาว อิงณภัสร วรังอาจ

64 1831131443015 ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

66 1931131443010 นาย ภัทรมงคล ศิริวรอนันต

68 1931131443015 นาย ฐิตินันท สาวันดี

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB503 พฤติกรรมองคกรและการจัดการที่มีเอกลักษณเฉพาะขององคกร

(Organizational Behavior and Identity Management) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร. สุทธาวรรณ ซาโต บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.-15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

2 1810131345201 นางสาว ปุณยาพร ชางเก็บ

4 1821131443001 นางสาว จันทรสุดา ดอกบัว

6 1911131441001 นายแพทย ชัยชน โพธิ์ชัย

8 1911131441002 นายแพทย ชัย กอบกิจสุขสกุล

10 1911131441003 นาง พันธุทิพา วงคตาปอง ดูบัวส

12 1911131441004 นาย ธนัญตศฤษฏ สุขเจริญฤทธ

14 1911131441005 แพทยหญิง สุรียพร กอบเกื้อชัยพงษ

16 1911131441006 นางสาว สุภาวดี อนันตวิชา

18 1911131441008 นางสาว ภูริตา ชินอุดมพงศ

20 1911131442007 นาย ปรเมษฐ เอกอุน

22 1911131442010 นาย อภิวิชญ รูปสูง

24 1911131442011 นาย ณัฐชัย ทิวพศวัต

26 1911131442012 วาที่รอยตรี ธํารงค ผลขาว  - สอบนอกตาราง -

28 1911131442013 นางสาว ทัศนีย โปรงหนองเมือง

30 1911131443004 นางสาว กมลชนก ศรีสําราญ

32 1911131443005 นางสาว ปรัธนา แพนอย

34 1911131444003 นาย ภูผา เพชรรัตน

36 1911131444004 นาย คมกฤษณ ฉัตรไชยเดช

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MF524  การเงินสวนบุคคล

(Personal Finance) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.นงนภัส แกวพลอย บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.-15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131444001 นางสาว ปวีณรัตน เกียรติวิทยะ

3 1811131444003 นาง เกศินี อัศวปรีชาวงศ

5 1811131444004 นาย มนัสวิน นรินทร

7 1811131444006 นาย ชยุต บุญบวรรัตนกุล

9 1821131444001 นาย นิธิวัฒน ศรีกาญจนวัชร

11 1821131444004 นาย ธีระพล ดาศรี

13 1821131444005 นางสาว พิชญาณี ชานนท

15 1821131444008 นางสาว บุศรินทร มโนประสิทธิ์กุล

17 1821131444014 นางสาว ณัฐชานันท วงษศรีแกว

19 1821131444015 นางสาว อาริตา วงศอามาตย

21 1831131444001 วาที่รอยตรี ทะนง ประคีตะวาทิน

23 1831131444002 นาย จักรพงษ เทียนพิทักษ

25 1831131444005 ดร. วรรณี ลาภจินดา

27 1931131444001 นาง ศรินทรา นุมนวล

29 1931131444002 นางสาว กรรณิการ นิติเจริญพงศ

31 1931131444004 นาย วรวิทย วรรณพิน

33 1931131444008 นาย ภานุวัฒน ดาวังปา

35 1931131444009 นาย กานน ธรรมเจริญ

37 1931131444010 นางสาว เขมิกา แสงจันทร

39 1931131444011 นาย อนุวัต ฉายวิเชียร

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG503 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัตน

(International Business and Globalization Management) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.ผุสดี พลสารัมย บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.-15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

41 1830131391104  นางสาว ภวิตา ศรีรัตนะ

43 1931131441001 นางสาว จิตตินันท อริยะพงศไพศาล

45 1931131441002 นางสาว สุดารัตน ตุงควาร

47 1931131441005 นางสาว พริสซิลา พุย เค ฮุย

49 1931131441006 นางสาว รัชนี มโย ทัน

51 1931131441010 นางสาว ทิวาพร ชัยราช

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG521 การออกแบบแนวคิดเพื่อสรางองคกรนวัตกรรม

(Design Thinking to Create Innovative Organization) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.ศุภสัณห ปรีดาวิภาต บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.-15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

53 1711131441002 นางสาว พัชชา แกวสุภา

55 1811131441002 นาย ทวีสิทธิ์ ศุภกมล

57 1811131441005 นางสาว เบญจมาศ ชนะภักดี

59 1831131441002 นางสาว ทัศนีย แซฮั่น

61 1831131441005 นาง ฐิติวรรณ หาจันดา

63 1831131441008 นางสาว ศิวารมย รุงตระกูลชัย

65 1831131441010 นางสาว พิมพพิศา มาศธนวัฒนกุล

67 1831131441012 ดร. ยอดธง รอดแกว

69 1831131441014 นางสาว กัญจนณิชา แจมกลาง

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MK502 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคสําหรับการตลาดดิจิทัล

(Consumer Behavior Analysis for Digital  Marketing) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.-15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

38 1811131443001 นางสาว สุภาภรณ เชิดชูปญญาชน

40 1811131443003 นาย สมพงษ สระปญญา

42 1811131443006 นางสาว เรณุกา สิทธิตถะวงศ  - สอบนอกตาราง -

44 1811131443007 นางสาว ภัสนันท ศรีอภิพันธ

46 1821131443002 นางสาว วิภาพรรณ อึ่งตระกูล

48 1821131443003 นาย ปริญญา กลิ่นหอม

50 1821131443004 นาย ฤทธิไกร บรรเทาทุกข

52 1821131443011 นางสาว สาวิตรี วิบูลชัยชีพ

54 1821131443012 นาย ศรัณยู ชุติมาศ

56 1931131443005 นางสาว อภิญญา กุลชนะชนก

58 1931131443006 นางสาว ฉัตรสุดา กิตยาธิคุณ

60 1931131443007 นางสาว รมิดา ทาสุวรรณ

62 1931131443010 นาย ภัทรมงคล ศิริวรอนันต

64 1931131443011 นาย สุรวีย วรกิจนิรันดร

66 1931131443012 นายแพทย สุรดนัย เนาวรุงโรจน

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB509 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

(Finance for Business Decision) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.-18.30 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131444007 นาย พงษธร อังคะโส

2 1911131441001 นายแพทย ชัยชน โพธิ์ชัย

3 1911131441002 นายแพทย ชัย กอบกิจสุขสกุล

4 1911131441003 นาง พันธุทิพา วงคตาปอง ดูบัวส

5 1911131441004 นาย ธนัญตศฤษฏ สุขเจริญฤทธ

6 1911131441005 แพทยหญิง สุรียพร กอบเกื้อชัยพงษ

8 1911131441006 นางสาว สุภาวดี อนันตวิชา

10 1911131441008 นางสาว ภูริตา ชินอุดมพงศ

12 1911131441009 นางสาว ปุญยกร ดาราสุริยะ

14 1911131442007 นาย ปรเมษฐ เอกอุน

16 1911131442010 นาย อภิวิชญ รูปสูง

18 1911131442011 นาย ณัฐชัย ทิวพศวัต

20 1911131442012 วาที่รอยตรี ธํารงค ผลขาว  - สอบนอกตาราง -

22 1911131442013 นางสาว ทัศนีย โปรงหนองเมือง

24 1911131443003 นางสาว ชมภูนุช วงศจันทร

26 1911131443004 นางสาว กมลชนก ศรีสําราญ

28 1911131443005 นางสาว ปรัธนา แพนอย

30 1911131444003 นาย ภูผา เพชรรัตน

32 1911131444004 นาย คมกฤษณ ฉัตรไชยเดช

34 1931131441001 นางสาว จิตตินันท อริยะพงศไพศาล

36 1931131441002 นางสาว สุดารัตน ตุงควาร

38 1931131441005 นางสาว พริสซิลา พุย เค ฮุย

40 1931131441006 นางสาว รัชนี มโย ทัน

42 1931131441010 นางสาว ทิวาพร ชัยราช

44 1931131443005 นางสาว อภิญญา กุลชนะชนก

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB509 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

(Finance for Business Decision) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.-18.30 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

46 1931131443006 นางสาว ฉัตรสุดา กิตยาธิคุณ

48 1931131443007 นางสาว รมิดา ทาสุวรรณ

50 1931131443010 นาย ภัทรมงคล ศิริวรอนันต

52 1931131443011 นาย สุรวีย วรกิจนิรันดร

54 1931131443012 นายแพทย สุรดนัย เนาวรุงโรจน

56 1931131444001 นาง ศรินทรา นุมนวล

58 1931131444002 นางสาว กรรณิการ นิติเจริญพงศ

60 1931131444003 Mr. Samnang Sun

62 1931131444004 นาย วรวิทย วรรณพิน

64 1931131444005 นาย ธวัชชัย สินเพ็ง

66 1931131444007 นางสาว ลภัสรดา บอทอง

68 1931131444008 นาย ภานุวัฒน ดาวังปา

70 1931131444009 นาย กานน ธรรมเจริญ

72 1931131444010 นางสาว เขมิกา แสงจันทร

74 1931131444011 นาย อนุวัต ฉายวิเชียร

76 1931131444012 นางสาว โสรยา เดชะวงศสุวรรณ



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MF506 เทคโนโลยีการเงินในอุตสาหกรรมการเงิน

(Financial Technology in Financial Industry) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด  บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.-18.30 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

7 1811131444001 นางสาว ปวีณรัตน เกียรติวิทยะ

9 1811131444003 นาง เกศินี อัศวปรีชาวงศ

11 1811131444004 นาย มนัสวิน นรินทร

13 1811131444006 นาย ชยุต บุญบวรรัตนกุล

15 1821131444001 นาย นิธิวัฒน ศรีกาญจนวัชร

17 1821131444004 นาย ธีระพล ดาศรี

19 1821131444005 นางสาว พิชญาณี ชานนท

21 1821131444008 นางสาว บุศรินทร มโนประสิทธิ์กุล

23 1821131444012 นาย ชินวัตร จันทรฉายรัศมี

25 1821131444014 นางสาว ณัฐชานันท วงษศรีแกว

27 1821131444015 นางสาว อาริตา วงศอามาตย

29 1831131444001 วาที่รอยตรี ทะนง ประคีตะวาทิน

31 1831131444002 นาย จักรพงษ เทียนพิทักษ

33 1831131444005 ดร. วรรณี ลาภจินดา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG504 ภาวะผูนําอนาคตและการจัดการทีมงานที่คลองแคลว

(Future Leadership and Team Management) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.-18.30 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

35 1721131441002 นาย วัชรินทร หลาจู

37 1811131441001 นาย ปญญวิช อยูภิรมย

39 1811131441002 นาย ทวีสิทธิ์ ศุภกมล

41 1811131441003 นางสาว นพัฐกรณ เหลืองวัฒนวิไล

43 1811131441004 นางสาว สุทิศา ผลทรัพย

45 1811131441005 นางสาว เบญจมาศ ชนะภักดี

47 1811131441007 นาย ชนมพิสิฐ สรรควิทยากุล

49 1811131441009 นางสาว นิรชา ชินพันธ

51 1811131441010 นาย ปรมะ ประทุมมาศ

53 1821131441001 นางสาว ชนัญญา สุดแดน

55 1821131441002 นาย ปยะวัฒน จตุจินดา

57 1821131441003 นาย วีรพงษ กุลิสรกุล

59 1821131441005 นางสาว สรารัตน สุรินทร

61 1821131441006 นาย ชาญยุทธ ตุรานนท

63 1821131441007 นาย ชัยวัฒน บุญรักษา

65 1821131441008 นางสาว ปทมา รุงเรืองรัตนกุล

67 1821131441009 นางสาว ธิติยา วรศรี

69 1821131441010 นางสาว ทิพาวรรณ อินทรหมื่นไวย

71 1821131441011 นางสาว ศุภรัตน ออนละมัย

73 1821131441012 นาย เขมชาติ ฐิตวัฒนกุล

75 1821131441015  นางสาว ศรัญญา สรรพมิตร

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม

(Innovative Operations Management) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1821131441001 นางสาว ชนัญญา สุดแดน

2 1821131441002 นาย ปยะวัฒน จตุจินดา

3 1821131441003 นาย วีรพงษ กุลิสรกุล

4 1821131441005 นางสาว สรารัตน สุรินทร

6 1821131441006 นาย ชาญยุทธ ตุรานนท

7 1821131441007 นาย ชัยวัฒน บุญรักษา

8 1821131441008 นางสาว ปทมา รุงเรืองรัตนกุล

9 1821131441009 นางสาว ธิติยา วรศรี

11 1821131441010 นางสาว ทิพาวรรณ อินทรหมื่นไวย

12 1821131441011 นางสาว ศุภรัตน ออนละมัย

13 1821131441012 นาย เขมชาติ ฐิตวัฒนกุล

14 1821131441015  นางสาว ศรัญญา สรรพมิตร

16 1821131443001 นางสาว จันทรสุดา ดอกบัว

17 1821131443002 นางสาว วิภาพรรณ อึ่งตระกูล

18 1821131443003 นาย ปริญญา กลิ่นหอม

19 1821131443004 นาย ฤทธิไกร บรรเทาทุกข

21 1821131443011 นางสาว สาวิตรี วิบูลชัยชีพ

22 1821131443012 นาย ศรัณยู ชุติมาศ

23 1821131444001 นาย นิธิวัฒน ศรีกาญจนวัชร

24 1821131444004 นาย ธีระพล ดาศรี

26 1821131444005 นางสาว พิชญาณี ชานนท

27 1821131444008 นางสาว บุศรินทร มโนประสิทธิ์กุล

28 1821131444012 นาย ชินวัตร จันทรฉายรัศมี

29 1821131444014 นางสาว ณัฐชานันท วงษศรีแกว

31 1821131444015 นางสาว อาริตา วงศอามาตย

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม

(Innovative Operations Management) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

32 1911131441001 นายแพทย ชัยชน โพธิ์ชัย

33 1911131441002 นายแพทย ชัย กอบกิจสุขสกุล

34 1911131441003 นาง พันธุทิพา วงคตาปอง ดูบัวส

36 1911131441004 นาย ธนัญตศฤษฏ สุขเจริญฤทธ

37 1911131441005 แพทยหญิง สุรียพร กอบเกื้อชัยพงษ

38 1911131441006 นางสาว สุภาวดี อนันตวิชา

39 1911131441008 นางสาว ภูริตา ชินอุดมพงศ

41 1911131441009 นางสาว ปุญยกร ดาราสุริยะ

42 1911131442007 นาย ปรเมษฐ เอกอุน

43 1911131442010 นาย อภิวิชญ รูปสูง

44 1911131442011 นาย ณัฐชัย ทิวพศวัต

46 1911131442012 วาที่รอยตรี ธํารงค ผลขาว

47 1911131442013 นางสาว ทัศนีย โปรงหนองเมือง

48 1911131443003 นางสาว ชมภูนุช วงศจันทร

49 1911131443004 นางสาว กมลชนก ศรีสําราญ

51 1911131443005 นางสาว ปรัธนา แพนอย

52 1911131444003 นาย ภูผา เพชรรัตน

53 1911131444004 นาย คมกฤษณ ฉัตรไชยเดช

54 1931131441001 นางสาว จิตตินันท อริยะพงศไพศาล

55 1931131441002 นางสาว สุดารัตน ตุงควาร

56 1931131441005 นางสาว พริสซิลา พุย เค ฮุย

57 1931131441006 นางสาว รัชนี มโย ทัน

58 1931131441010 นางสาว ทิวาพร ชัยราช

59 1931131443005 นางสาว อภิญญา กุลชนะชนก

60 1931131443006 นางสาว ฉัตรสุดา กิตยาธิคุณ



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB510 การจัดการการดําเนินงานเชิงนวัตกรรม

(Innovative Operations Management) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

61 1931131443007 นางสาว รมิดา ทาสุวรรณ

62 1931131443010 นาย ภัทรมงคล ศิริวรอนันต

63 1931131443011 นาย สุรวีย วรกิจนิรันดร

64 1931131443012 นายแพทย สุรดนัย เนาวรุงโรจน

65 1931131443015 นาย ฐิตินันท สาวันดี

66 1931131444001 นาง ศรินทรา นุมนวล

67 1931131444002 นางสาว กรรณิการ นิติเจริญพงศ

68 1931131444003 Mr. Samnang Sun

69 1931131444005 นาย ธวัชชัย สินเพ็ง

70 1931131444007 นางสาว ลภัสรดา บอทอง

71 1931131444008 นาย ภานุวัฒน ดาวังปา

72 1931131444009 นาย กานน ธรรมเจริญ

73 1931131444010 นางสาว เขมิกา แสงจันทร

74 1931131444011 นาย อนุวัต ฉายวิเชียร

75 1931131444012 นางสาว โสรยา เดชะวงศสุวรรณ



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MK526 กลยุทธการตลาดบริการ

(Services Marketing Strategies) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน  ผศ.ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

5 1831131443001 นาย ศิรธันย พัชรธัญสิทธิ์

10 1831131443002 นางสาว พรรณิภา สุขสวัสดิ์

15 1831131443004 นางสาว ณัฏฐณัชชา รัชฉวีวรรณ

20 1831131443006 นางสาว ปาริชาติ ปนสัมฤทธิ์

25 1831131443011 ดร. อวภาส ฉันทศาสตรรัศมี

30 1831131443014 นางสาว อิงณภัสร วรังอาจ

35 1831131443015 ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

40 1721131441002 นาย วัชรินทร หลาจู

45 1811131443003 นาย สมพงษ สระปญญา

50 1931131443011 นาย สุรวีย วรกิจนิรันดร

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MB511 กลยุทธสรางความสามารถในการแขงขันสูง 

(Highly Competitive Strategy) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

2 1821131443001 นางสาว จันทรสุดา ดอกบัว

4 1911131441001 นายแพทย ชัยชน โพธิ์ชัย

6 1911131441002 นายแพทย ชัย กอบกิจสุขสกุล

8 1911131441003 นาง พันธุทิพา วงคตาปอง ดูบัวส

10 1911131441004 นาย ธนัญตศฤษฏ สุขเจริญฤทธ

12 1911131441005 แพทยหญิง สุรียพร กอบเกื้อชัยพงษ

14 1911131441006 นางสาว สุภาวดี อนันตวิชา

16 1911131441008 นางสาว ภูริตา ชินอุดมพงศ

18 1911131441009 นางสาว ปุญยกร ดาราสุริยะ

20 1911131442007 นาย ปรเมษฐ เอกอุน

22 1911131442010 นาย อภิวิชญ รูปสูง

24 1911131442011 นาย ณัฐชัย ทิวพศวัต

26 1911131442012 วาที่รอยตรี ธํารงค ผลขาว

28 1911131442013 นางสาว ทัศนีย โปรงหนองเมือง

30 1911131443003 นางสาว ชมภูนุช วงศจันทร

32 1911131443004 นางสาว กมลชนก ศรีสําราญ

34 1911131443005 นางสาว ปรัธนา แพนอย

36 1911131444003 นาย ภูผา เพชรรัตน

38 1911131444004 นาย คมกฤษณ ฉัตรไชยเดช

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MF502 การวิเคราะหการลงทุน   

(Investment Analysis) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

40 1831131444002 นาย จักรพงษ เทียนพิทักษ

42 1811131444007 นาย พงษธร อังคะโส

44 1931131444001 นาง ศรินทรา นุมนวล

46 1931131444002 นางสาว กรรณิการ นิติเจริญพงศ

48 1931131444003 Mr. Samnang Sun

50 1931131444005 นาย ธวัชชัย สินเพ็ง

52 1931131444007 นางสาว ลภัสรดา บอทอง

54 1931131444008 นาย ภานุวัฒน ดาวังปา

56 1931131444009 นาย กานน ธรรมเจริญ

58 1931131444010 นางสาว เขมิกา แสงจันทร

60 1931131444011 นาย อนุวัต ฉายวิเชียร

62 1931131444012 นางสาว โสรยา เดชะวงศสุวรรณ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MK504 การตลาดดิจิทัล

 (Digital Marketing) หนวยกิต 3 (3-0-6)  

ผูสอน  ผศ.ดร.ลัดดาวัลย เลขมาศ, อาจารย ดร.ปรนัย  ชัยฐานียชาติ บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 23 ชั้น 7 หอง 23701

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

64 1830131243010  นาย ศุภกฤษฎ มูนะ

66 1931131443010 นาย ภัทรมงคล ศิริวรอนันต

68 1931131443011 นาย สุรวีย วรกิจนิรันดร

70 1931131443015 นาย ฐิตินันท สาวันดี

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
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