
รหัส นศ. คํานําหนา ชื่อ สกุล

1811131601011 นางสาว ปุญศรินณ ปะนะภูเต MG504 MG528

1811131601027 นาง อัจฉราวรรณ สิตไทย MG504 MG528

1811131601029 นางสาว ชนัฏฐา ทาสระคู MG504 MG528

1811131601030 นางสาว กรรณทิยา สังฆะมณี MG504 MG528

1811131601034 นาง วิรุณา ภูยี่หวา MG504 MG528

1811131601043 นาง ธัญญรัตน ภัทรโสภาชัย MG504 MG528

1811131603020 นางสาว ณัทริยา นาคะสุวรรณ MK502 MK529 MK526

1811131611002 นางสาว ศิริพร ตระกูลสุนทรชัย MG504 MG528 MG521

1811131611003 นางสาว สุจิตรา แกวรินทร MG504 MG528

1811131611005 นาย ประเสริฐศักดิ์ ไชยจารุวณิช MG504 MG528

1811131611007 นาง ศรินภรณ บุญฤทธิ์ MG504 MG528

1811131611009 นาย เชาวไว สุทธิดี MG504 MG528

1811131611011 นางสาว อนงค มาอน MG504 MG528

1811131611022 นาง รสสุคนธ รชตะปรีชาโชติ MG504 MG528

1811131611023 นางสาว นัฐชา บุญมี MG504 MG528

1811131611024 นาย ปฏิวัติ ศรีชัย MG504 MG528

1811131613004 นางสาว กําไร ลอยนอก  MK502 MK529

1811131613005 นาง อรวรรยา แสนใจวุฒิ  MK502 MK529

1811131613007 นาย วิเชียร เองวานิช  MK502 MK529

1811131613010 นางสาว ทิฆัมพร อินทรเกษม  MK502 MK529 MK526

1811131613011 นาย ภูมิสิริ เขียวสด  MK502 MK529

1811131613019 นาง เยาวเรศ คําวงษ  MK502 MK529

1811131613020 นางสาว ธีราพร สุวรรณศรี  MK502 MK529

1811131613022 นาย รงค ประสานศักดิ์  MK502 MK529

1811131613028 นาย ประพนธ มากกรัด  MK502 MK529

1811131613031 นาย อภิชัย บรรพชาติ  MK502 MK529

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคตน ปการศึกษา 2562

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

 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน หอง ERAWAN & IYARA

วิชาลงทะเบียน
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วิชาลงทะเบียน

1811131613035 นางสาว ภาวินี เกษานุช  MK502 MK529

1811131614002 นางสาว พนมพร พลแดง MF506 MF524

1811131614003 นางสาว พัชราวดี ชมภูวิเศษ MF506 MF524

1811131614010 นางสาว ชัชชา ยมโพธิ์กลาง MF506 MF524

1811131614013 นาย สุรินทร บุตรวาระ MF506 MF524

1811131614014 นาง อโนมาส ประสานศักดิ์ MF506 MF524

1811131614016 นาง มาลัยพร จามนอยพรม MF506 MF524

1811131614017 นาย ชัยบดินทร ศรีนาม MF506 MF524

1811131614019 นาง ทัศณี บุญกลาง MF506 MF524

1811131614022 นางสาว ชนิตสิรี อินทรเสน MF506 MF524

1811131614027 นางสาว หัทยา ปุนโพธิ์ MF506 MF524

1811131614029 นางสาว จิราภา ทบนา MF506 MF524

1811131614030 นาง แสงดาว สุทธิสา MF506 MF524

1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ MB509 MB510 MB511

1911131601057 นางสาว สาวินี เพ็งธรรม MB509 MB510 MB511

1911131603051 นาง นิรมล ดํารงศิริชัย MB509 MB510 MB511

1911131603052 นางสาว ณิรัศมิ์ชา สมสวัสดิ์ MB509 MB510 MB511

1911131603053 นางสาว รชยา ปุรณะ MB509 MB510 MB511

1911131603054 นาง พุทธิกาญจน ลุวิชาเวช MB509 MB510 MB511

1911131603055 นางสาว ปยะพร ธาระมนต MB509 MB510 MB511

1911131604026 นาย สุทธิวัฒน แวนทองคํา MB509 MB510 MB511

1911131604031 นางสาว กมลวรรณ สุขรมย MB509 MB510 MB511

1911131611016 นางสาว อุษณีย จินา MB509 MB510 MB511

1911131611017 นาย พลากร พิมพา MB509 MB510 MB511

1911131611019 นางสาว วรางคณา ชอรักษ MB509 MB510 MB511

1911131611020 นาง วชิรา ศิริมงคลเกษ MB509 MB510 MB511
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1911131611021 นางสาว นุชนารถ ออนธรรมมา MB509 MB510 MB511

1911131611022 นาง ชญาดา สุขอนันต MB509 MB510 MB511

1911131611026 นาง ชนิดา ศรีทัดจันทา MB509 MB510 MB511

1911131611031 นางสาว กรรณิกา สอนสุภาพ MB509 MB510 MB511

1911131613026 นาย จักรกฤษณ ไกรศิลสม MB509 MB510 MB511

1911131613038 นาง ปริศนา กังสดาร MB509 MB510 MB511

1911131613039 นางสาว ชลิตา ดินแดง MB509 MB510 MB511

1911131613040 นาย จักรพงษ อินทรกําแหง MB509 MB510 MB511

1911131613041 นาย จักรพันธ ลังการิน MB509 MB510 MB511

1911131613042 นาย ธนัฎฐ ภิรมยราช MB509 MB510 MB511

1911131613044 นาย เผาพันธ สารมานิตย MB509 MB510 MB511

1911131613045 นาย สมภพ จีบเกาะ MB509 MB510 MB511

1911131613046 นาย สรยุทธ ภูวธนารักษ MB509 MB510 MB511

1911131613048 นางสาว สุภาวดี ขอเหนี่ยวกลาง MB509 MB510 MB511

1911131613055 นางสาว มานิดา วิปุลากร MB509 MB510 MB511

1911131613056 นาย ฉัตรชัย ศรีชัย MB509 MB510 MB511

1911131614002 นาง นันทธกาญจน แกวหาวงษ MB509 MB510 MB511

1911131614027 นางสาว เสาวรส ตั๋นเอย MB509 MB510 MB511

1911131614029 นาย สถาพร กาใจ MB509 MB510 MB511

1911131614032 นาย สิทธิพร เถวสูงเนิน MB509 MB510 MB511

1911131614033 นางสาว อนงคลักษณ กัลโยธิน MB509 MB510 MB511

1911131614034 นางสาว รัชนีย รักพวกกลาง MB509 MB510 MB511

1911131614035 นางสาว พรรณนิภา ไชยวรรณ MB509 MB510 MB511

1911131614036 นาย สุวนนท วงศษาพาน MB509 MB510 MB511

1911131614037 นางสาว ปยะนุช เมืองสุวรรณ MB509 MB510 MB511

1911131614038 นาง สุทธิรักษ แสงสวาง MB509 MB510 MB511
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1911131614039 นาย ณัฐพล จันทรลือชัย MB509 MB510 MB511

1911131614040 นางสาว ปทมา เจือสุข MB509 MB510 MB511

1911131614041 นาง เปรมจิต พวงจินดา MB509 MB510 MB511

1911131614042 นางสาว วลัยพร โตบัว MB509 MB510 MB511

1911131614043 นาย สุรวัช อริยฐากูร MB509 MB510 MB511

1911131614044 นางสาว ชลญา แกวภักดี MB509 MB510 MB511

1911131614046 นางสาว พนิดา สืบสุข MB509 MB510 MB511

หมายเหตุ : วิชาที่มีการขีดเสนใตไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.แจงขอสอบนอกตาราง MB5xx

วิชาที่มีการขีดเสนทับไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.เพิกถอนรายวิชา เชน MB5xx
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1811131443013 นาย ชนมเจริญ ธรรมโสภินทกุล MK502 MK529

1811131601012 นางสาว ณิฐากร มินมุนินท MG504 MG528

1811131601013  นางสาว ทิพกฤตา สายถา MG504 MG528

1811131601014 นาย ภาสกร  บุญชื่น MG504 MG528

1811131603002 นางสาว ณฐมน วรินทร MK502 MK529

1811131603004 นางสาว บัณฑิตา ขีตตะสังคะ MK502 MK529 MK526

1811131603006 นางสาว สโรชา ฝนปะละ MK502 MK529

1811131603015 นาย ฉัตรรพี สุพจนเฉลิมขวัญ MK502 MK529

1811131603031 นางสาว ปุณยาพร นอยไพโรจน MK502 MK529

1811131604025 นางสาว วริศรา สนสรอย MF506 MF524

1811131611001 นาย สนั่น ธรรมขันธา MG504 MG528

1811131611015 นาง ชนิกา อรุณรุง MG504 MG528 MG521

1811131611016 นาง สุนี เทียมทัน MG504 MG528

1811131611020 นาย สิทธิชัย ขวัญแกว MG504 MG528 MG521

1811131611021 นางสาว กนิฎา อินทํา MG504 MG528 MG521

1811131613008 นาง น้ําเชื่อม นอยทิม  MK502 MK529

1811131613017 นาย ระมิงค รังสิอําพันธ  MK502 MK529

1811131613030 นาย ธเนศ คําเบา  MK502 MK529 MK526

1811131613032 นางสาว ขวัญฤทัย มูลจําปา  MK502 MK529 MK526

1811131614004 นางสาว สุวิตรา ศิริบุญธรรม MF506 MF524 MK526

1811131614009 นางสาว ชญาดา ตื้อกันทะ MF506 MF524

1811131614026 นาย ชลันธร ยศปญญา MF506 MF524

1911131601023 นางสาว จรีวรรณ นันใจวงษ MB509 MB510 MB511

1911131601024 นางสาว ฐิติพร กอนนคร MB509 MB510 MB511

1911131601027 นาย วรวิทย อุปนันท MB509 MB510 MB511

1911131601030 นาย กิตติภพ กันทา MB509 MB510 MB511

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคตน ปการศึกษา 2562

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

 ณ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม อาคาร 2 ชั้น 2 หอง 2220

วิชาลงทะเบียน
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1911131601032 นางสาว นภัสวรรณ วังใน MB509 MB510 MB511

1911131601033 นาง พิมพพิมล พรมมา MB509 MB510 MB511

1911131601034 นางสาว ธัญลักษณ สมสัตย MB509 MB510 MB511

1911131601035 นาย ศักรินทร แรกเขา MB509 MB510 MB511

1911131601036 นาย ฤทธิคม สุภาษร MB509 MB510 MB511

1911131601037 นางสาว พาขวัญ วรนุชกุล MB509 MB510 MB511

1911131601039 นางสาว นิศาชล ปงรังษี MB509 MB510 MB511

1911131601040 นางสาว โศระยา เปยงอุตร MB509 MB510 MB511

1911131603042 นางสาว พรทิพย กิ่งทอง MB509 MB510 MB511

1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ MB509 MB510 MB511

1911131603044 นาย ภาคภูมิ ภิระบรรณ MB509 MB510 MB511

1911131603046 นาย เขมทัศน บัวเทศ MB509 MB510 MB511

1911131604025 นาย ชนาธิป สกุณา MB509 MB510 MB511

1911131611013 นาย พิเชษฐ ผานดอยแดน MB509 MB510 MB511

1911131611014 นางสาว ชามาภร บุญญาสานนท MB509 MB510 MB511

1911131611029 นางสาว อัจฉรา กันธะคํา MB509 MB510 MB511

1911131613029 นาย พิชัย มีชัย MB509 MB510 MB511

1911131613030 นางสาว ฌริตา รินนายรักษ MB509 MB510 MB511

1911131613031 นางสาว อุบลวรรณ วันตา MB509 MB510 MB511

1911131613032 นางสาว สาริศา อริยะคํา MB509 MB510 MB511

1911131613034 นางสาว สุพรรณิการ เกียรติอนันต MB509 MB510 MB511

1911131613035 นาย สุธิพัทธ แสงโสรัตน MB509 MB510 MB511

1911131613036 นาย บัณฑิต ริญญา MB509 MB510 MB511

1911131613037 นางสาว นัยนปพร ศรีนิ่มนวล MB509 MB510 MB511

1911131614019 นางสาว ปาณิดา วุฒิรัตน MB509 MB510 MB511

1911131614020 นาย ปุณภัช วงศวัง MB509 MB510 MB511
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 ในวันเสารที่ 7 ธันวาคม - วันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08:00 - 18:30 น.
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1911131614021 นางสาว กรวิการ ติหวย MB509 MB510 MB511

1911131614022 นางสาว ขนิษฐา โนชัย MB509 MB510 MB511

1911131614023 นางสาว พาขวัญ กลายสุข MB509 MB510 MB511

1911131614024 นางสาว อารีรัตน จันทรเปย MB509 MB510 MB511

1911131614025 นางสาว ปยรัตน เจริญสุข MB509 MB510 MB511

1911131614028 นางสาว สุพัตรา ลักษณแสงวิไล MB509 MB510 MB511

หมายเหตุ : วิชาที่มีการขีดเสนใตไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.แจงขอสอบนอกตาราง MB5xx

วิชาที่มีการขีดเสนทับไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.เพิกถอนรายวิชา เชน MB5xx



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 บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น.  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131601011 นางสาว ปุญศรินณ ปะนะภูเต

2 1811131601027 นาง อัจฉราวรรณ สิตไทย

3 1811131601029 นางสาว ชนัฏฐา ทาสระคู

4 1811131601030 นางสาว กรรณทิยา สังฆะมณี

5 1811131601034 นาง วิรุณา ภูยี่หวา

6 1811131601043 นาง ธัญญรัตน ภัทรโสภาชัย

13 1811131611002 นางสาว ศิริพร ตระกูลสุนทรชัย

14 1811131611003 นางสาว สุจิตรา แกวรินทร

15 1811131611005 นาย ประเสริฐศักดิ์ ไชยจารุวณิช

16 1811131611007 นาง ศรินภรณ บุญฤทธิ์

17 1811131611009 นาย เชาวไว สุทธิดี

18 1811131611011 นางสาว อนงค มาอน

25 1811131611022 นาง รสสุคนธ รชตะปรีชาโชติ

26 1811131611023 นางสาว นัฐชา บุญมี

27 1811131611024 นาย ปฏิวัติ ศรีชัย

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MK529 การสรางความแตกตางและนวัตกรรมการตลาด

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

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

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา08.00 น.-11.00 น.  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

7 1811131603020 นางสาว ณัทริยา นาคะสุวรรณ

8 1811131613004 นางสาว กําไร ลอยนอก

9 1811131613005 นาง อรวรรยา แสนใจวุฒิ

28 1811131613007 นาย วิเชียร เองวานิช

29 1811131613010 นางสาว ทิฆัมพร อินทรเกษม

30 1811131613011 นาย ภูมิสิริ เขียวสด

37 1811131613019 นาง เยาวเรศ คําวงษ

38 1811131613020 นางสาว ธีราพร สุวรรณศรี

39 1811131613022 นาย รงค ประสานศักดิ์

40 1811131613028 นาย ประพนธ มากกรัด

41 1811131613031 นาย อภิชัย บรรพชาติ

42 1811131613035 นางสาว ภาวินี เกษานุช

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131614002 นางสาว พนมพร พลแดง

2 1811131614003 นางสาว พัชราวดี ชมภูวิเศษ

3 1811131614010 นางสาว ชัชชา ยมโพธิ์กลาง

4 1811131614013 นาย สุรินทร บุตรวาระ

5 1811131614014 นาง อโนมาส ประสานศักดิ์

6 1811131614016 นาง มาลัยพร จามนอยพรม

25 1811131614017 นาย ชัยบดินทร ศรีนาม

26 1811131614019 นาง ทัศณี บุญกลาง

27 1811131614022 นางสาว ชนิตสิรี อินทรเสน

28 1811131614027 นางสาว หัทยา ปุนโพธิ์

29 1811131614029 นางสาว จิราภา ทบนา

30 1811131614030 นาง แสงดาว สุทธิสา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG521 การจัดการนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

(Innovation Management for Competitive Advantage) 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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

7 1811131611002 นางสาว ศิริพร ตระกูลสุนทรชัย

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

13 1811131603020 นางสาว ณัทริยา นาคะสุวรรณ

14 1811131613004 นางสาว กําไร ลอยนอก

15 1811131613005 นาง อรวรรยา แสนใจวุฒิ

16 1811131613007 นาย วิเชียร เองวานิช

17 1811131613010 นางสาว ทิฆัมพร อินทรเกษม

18 1811131613011 นาย ภูมิสิริ เขียวสด

37 1811131613019 นาง เยาวเรศ คําวงษ

38 1811131613020 นางสาว ธีราพร สุวรรณศรี

39 1811131613022 นาย รงค ประสานศักดิ์

40 1811131613028 นาย ประพนธ มากกรัด

41 1811131613031 นาย อภิชัย บรรพชาติ

42 1811131613035 นางสาว ภาวินี เกษานุช

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง IYARA

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

4 1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ

5 1911131601057 นางสาว สาวินี เพ็งธรรม

6 1911131603051 นาง นิรมล ดํารงศิริชัย

10 1911131603052 นางสาว ณิรัศมิ์ชา สมสวัสดิ์

11 1911131603053 นางสาว รชยา ปุรณะ

12 1911131603054 นาง พุทธิกาญจน ลุวิชาเวช

16 1911131603055 นางสาว ปยะพร ธาระมนต

17 1911131604026 นาย สุทธิวัฒน แวนทองคํา

18 1911131604031 นางสาว กมลวรรณ สุขรมย

22 1911131611016 นางสาว อุษณีย จินา

23 1911131611017 นาย พลากร พิมพา

24 1911131611019 นางสาว วรางคณา ชอรักษ

25 1911131611020 นาง วชิรา ศิริมงคลเกษ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง IYARA

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131614002 นางสาว พนมพร พลแดง

2 1811131614003 นางสาว พัชราวดี ชมภูวิเศษ

3 1811131614010 นางสาว ชัชชา ยมโพธิ์กลาง

7 1811131614013 นาย สุรินทร บุตรวาระ

8 1811131614014 นาง อโนมาส ประสานศักดิ์

9 1811131614016 นาง มาลัยพร จามนอยพรม

13 1811131614017 นาย ชัยบดินทร ศรีนาม

14 1811131614019 นาง ทัศณี บุญกลาง

15 1811131614022 นางสาว ชนิตสิรี อินทรเสน

19 1811131614027 นางสาว หัทยา ปุนโพธิ์

20 1811131614029 นางสาว จิราภา ทบนา

21 1811131614030 นาง แสงดาว สุทธิสา

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

7 1911131611021 นางสาว นุชนารถ ออนธรรมมา

8 1911131611022 นาง ชญาดา สุขอนันต

9 1911131611026 นาง ชนิดา ศรีทัดจันทา

10 1911131611031 นางสาว กรรณิกา สอนสุภาพ

11 1911131613026 นาย จักรกฤษณ ไกรศิลสม

12 1911131613038 นาง ปริศนา กังสดาร

19 1911131613039 นางสาว ชลิตา ดินแดง

20 1911131613040 นาย จักรพงษ อินทรกําแหง

21 1911131613041 นาย จักรพันธ ลังการิน

22 1911131613042 นาย ธนัฎฐ ภิรมยราช

23 1911131613044 นาย เผาพันธ สารมานิตย

24 1911131613045 นาย สมภพ จีบเกาะ

28 1911131613046 นาย สรยุทธ ภูวธนารักษ

29 1911131613048 นางสาว สุภาวดี ขอเหนี่ยวกลาง

30 1911131613055 นางสาว มานิดา วิปุลากร

31 1911131613056 นาย ฉัตรชัย ศรีชัย

32 1911131614002 นาง นันทธกาญจน แกวหาวงษ

33 1911131614027 นางสาว เสาวรส ตั๋นเอย

34 1911131614029 นาย สถาพร กาใจ

35 1911131614032 นาย สิทธิพร เถวสูงเนิน

36 1911131614033 นางสาว อนงคลักษณ กัลโยธิน

37 1911131614034 นางสาว รัชนีย รักพวกกลาง

38 1911131614035 นางสาว พรรณนิภา ไชยวรรณ

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

39 1911131614036 นาย สุวนนท วงศษาพาน

40 1911131614037 นางสาว ปยะนุช เมืองสุวรรณ

41 1911131614038 นาง สุทธิรักษ แสงสวาง

42 1911131614039 นาย ณัฐพล จันทรลือชัย

43 1911131614040 นางสาว ปทมา เจือสุข

44 1911131614041 นาง เปรมจิต พวงจินดา

45 1911131614042 นางสาว วลัยพร โตบัว

46 1911131614043 นาย สุรวัช อริยฐากูร

47 1911131614044 นางสาว ชลญา แกวภักดี

48 1911131614046 นางสาว พนิดา สืบสุข



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG504 ภาวะผูนําอนาคตและการจัดการทีมงาน

(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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131601011 นางสาว ปุญศรินณ ปะนะภูเต

2 1811131601027 นาง อัจฉราวรรณ สิตไทย

3 1811131601029 นางสาว ชนัฏฐา ทาสระคู

4 1811131601030 นางสาว กรรณทิยา สังฆะมณี

5 1811131601034 นาง วิรุณา ภูยี่หวา

6 1811131601043 นาง ธัญญรัตน ภัทรโสภาชัย

13 1811131611002 นางสาว ศิริพร ตระกูลสุนทรชัย

14 1811131611003 นางสาว สุจิตรา แกวรินทร

15 1811131611005 นาย ประเสริฐศักดิ์ ไชยจารุวณิช

16 1811131611007 นาง ศรินภรณ บุญฤทธิ์

17 1811131611009 นาย เชาวไว สุทธิดี

18 1811131611011 นางสาว อนงค มาอน

25 1811131611022 นาง รสสุคนธ รชตะปรีชาโชติ

26 1811131611023 นางสาว นัฐชา บุญมี

27 1811131611024 นาย ปฏิวัติ ศรีชัย

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ

2 1911131601057 นางสาว สาวินี เพ็งธรรม

3 1911131603051 นาง นิรมล ดํารงศิริชัย

4 1911131603052 นางสาว ณิรัศมิ์ชา สมสวัสดิ์

5 1911131603053 นางสาว รชยา ปุรณะ

6 1911131603054 นาง พุทธิกาญจน ลุวิชาเวช

7 1911131603055 นางสาว ปยะพร ธาระมนต

8 1911131604026 นาย สุทธิวัฒน แวนทองคํา

9 1911131604031 นางสาว กมลวรรณ สุขรมย

10 1911131611016 นางสาว อุษณีย จินา

11 1911131611017 นาย พลากร พิมพา

12 1911131611019 นางสาว วรางคณา ชอรักษ

13 1911131611020 นาง วชิรา ศิริมงคลเกษ

14 1911131611021 นางสาว นุชนารถ ออนธรรมมา

15 1911131611022 นาง ชญาดา สุขอนันต

16 1911131611026 นาง ชนิดา ศรีทัดจันทา

17 1911131611031 นางสาว กรรณิกา สอนสุภาพ

18 1911131613026 นาย จักรกฤษณ ไกรศิลสม

19 1911131613038 นาง ปริศนา กังสดาร

20 1911131613039 นางสาว ชลิตา ดินแดง

21 1911131613040 นาย จักรพงษ อินทรกําแหง

22 1911131613041 นาย จักรพันธ ลังการิน

23 1911131613042 นาย ธนัฎฐ ภิรมยราช

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

24 1911131613044 นาย เผาพันธ สารมานิตย

25 1911131613045 นาย สมภพ จีบเกาะ

26 1911131613046 นาย สรยุทธ ภูวธนารักษ

27 1911131613048 นางสาว สุภาวดี ขอเหนี่ยวกลาง

28 1911131613055 นางสาว มานิดา วิปุลากร

29 1911131613056 นาย ฉัตรชัย ศรีชัย

30 1911131614002 นาง นันทธกาญจน แกวหาวงษ

31 1911131614027 นางสาว เสาวรส ตั๋นเอย

32 1911131614029 นาย สถาพร กาใจ

33 1911131614032 นาย สิทธิพร เถวสูงเนิน

34 1911131614033 นางสาว อนงคลักษณ กัลโยธิน

35 1911131614034 นางสาว รัชนีย รักพวกกลาง

36 1911131614035 นางสาว พรรณนิภา ไชยวรรณ

37 1911131614036 นาย สุวนนท วงศษาพาน

38 1911131614037 นางสาว ปยะนุช เมืองสุวรรณ

39 1911131614038 นาง สุทธิรักษ แสงสวาง

40 1911131614039 นาย ณัฐพล จันทรลือชัย

41 1911131614040 นางสาว ปทมา เจือสุข

42 1911131614041 นาง เปรมจิต พวงจินดา

43 1911131614042 นางสาว วลัยพร โตบัว

44 1911131614043 นาย สุรวัช อริยฐากูร

45 1911131614044 นางสาว ชลญา แกวภักดี

46 1911131614046 นางสาว พนิดา สืบสุข



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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

47 1811131603020 นางสาว ณัทริยา นาคะสุวรรณ

48 1811131613010 นางสาว ทิฆัมพร อินทรเกษม

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ

2 1911131601057 นางสาว สาวินี เพ็งธรรม

3 1911131603051 นาง นิรมล ดํารงศิริชัย

4 1911131603052 นางสาว ณิรัศมิ์ชา สมสวัสดิ์

5 1911131603053 นางสาว รชยา ปุรณะ

6 1911131603054 นาง พุทธิกาญจน ลุวิชาเวช

7 1911131603055 นางสาว ปยะพร ธาระมนต

8 1911131604026 นาย สุทธิวัฒน แวนทองคํา

9 1911131604031 นางสาว กมลวรรณ สุขรมย

10 1911131611016 นางสาว อุษณีย จินา

11 1911131611017 นาย พลากร พิมพา

12 1911131611019 นางสาว วรางคณา ชอรักษ

13 1911131611020 นาง วชิรา ศิริมงคลเกษ

14 1911131611021 นางสาว นุชนารถ ออนธรรมมา

15 1911131611022 นาง ชญาดา สุขอนันต

16 1911131611026 นาง ชนิดา ศรีทัดจันทา

17 1911131611031 นางสาว กรรณิกา สอนสุภาพ

18 1911131613026 นาย จักรกฤษณ ไกรศิลสม

19 1911131613038 นาง ปริศนา กังสดาร

20 1911131613039 นางสาว ชลิตา ดินแดง

21 1911131613040 นาย จักรพงษ อินทรกําแหง

22 1911131613041 นาย จักรพันธ ลังการิน

23 1911131613042 นาย ธนัฎฐ ภิรมยราช

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 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด  หอง ERAWAN

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

24 1911131613044 นาย เผาพันธ สารมานิตย

25 1911131613045 นาย สมภพ จีบเกาะ

26 1911131613046 นาย สรยุทธ ภูวธนารักษ

27 1911131613048 นางสาว สุภาวดี ขอเหนี่ยวกลาง

28 1911131613055 นางสาว มานิดา วิปุลากร

29 1911131613056 นาย ฉัตรชัย ศรีชัย

30 1911131614002 นาง นันทธกาญจน แกวหาวงษ

31 1911131614027 นางสาว เสาวรส ตั๋นเอย

32 1911131614029 นาย สถาพร กาใจ

33 1911131614032 นาย สิทธิพร เถวสูงเนิน

34 1911131614033 นางสาว อนงคลักษณ กัลโยธิน

35 1911131614034 นางสาว รัชนีย รักพวกกลาง

36 1911131614035 นางสาว พรรณนิภา ไชยวรรณ

37 1911131614036 นาย สุวนนท วงศษาพาน

38 1911131614037 นางสาว ปยะนุช เมืองสุวรรณ

39 1911131614038 นาง สุทธิรักษ แสงสวาง

40 1911131614039 นาย ณัฐพล จันทรลือชัย

41 1911131614040 นางสาว ปทมา เจือสุข

42 1911131614041 นาง เปรมจิต พวงจินดา

43 1911131614042 นางสาว วลัยพร โตบัว

44 1911131614043 นาย สุรวัช อริยฐากูร

45 1911131614044 นางสาว ชลญา แกวภักดี

46 1911131614046 นางสาว พนิดา สืบสุข



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 บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน   หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131601012 นางสาว ณิฐากร มินมุนินท

3 1811131601013  นางสาว ทิพกฤตา สายถา

5 1811131601014 นาย ภาสกร  บุญชื่น

7 1811131611001 นาย สนั่น ธรรมขันธา

9 1811131611015 นาง ชนิกา อรุณรุง

21 1811131611016 นาง สุนี เทียมทัน

23 1811131611020 นาย สิทธิชัย ขวัญแกว

25 1811131611021 นางสาว กนิฎา อินทํา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MK529 การสรางความแตกตางและนวัตกรรมการตลาด

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

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

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา08.00 น.-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

12 1811131443013 นาย ชนมเจริญ ธรรมโสภินทกุล

14 1811131603002 นางสาว ณฐมน วรินทร

16 1811131603004 นางสาว บัณฑิตา ขีตตะสังคะ

18 1811131603006 นางสาว สโรชา ฝนปะละ

20 1811131603015 นาย ฉัตรรพี สุพจนเฉลิมขวัญ

41 1811131603031 นางสาว ปุณยาพร นอยไพโรจน

43 1811131613008 นาง น้ําเชื่อม นอยทิม

45 1811131613017 นาย ระมิงค รังสิอําพันธ

47 1811131613030 นาย ธเนศ คําเบา

49 1811131613032 นางสาว ขวัญฤทัย มูลจําปา

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131604025 นางสาว วริศรา สนสรอย

3 1811131614004 นางสาว สุวิตรา ศิริบุญธรรม

5 1811131614009 นางสาว ชญาดา ตื้อกันทะ

7 1811131614026 นาย ชลันธร ยศปญญา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG521 การจัดการนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

(Innovation Management for Competitive Advantage) 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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

9 1811131611015 นาง ชนิกา อรุณรุง

12 1811131611020 นาย สิทธิชัย ขวัญแกว

14 1811131611021 นางสาว กนิฎา อินทํา

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน   หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

31 1811131443013 นาย ชนมเจริญ ธรรมโสภินทกุล

33 1811131603002 นางสาว ณฐมน วรินทร

35 1811131603004 นางสาว บัณฑิตา ขีตตะสังคะ

37 1811131603006 นางสาว สโรชา ฝนปะละ

39 1811131603015 นาย ฉัตรรพี สุพจนเฉลิมขวัญ

52 1811131603031 นางสาว ปุณยาพร นอยไพโรจน

54 1811131613008 นาง น้ําเชื่อม นอยทิม

56 1811131613017 นาย ระมิงค รังสิอําพันธ

58 1811131613030 นาย ธเนศ คําเบา

60 1811131613032 นางสาว ขวัญฤทัย มูลจําปา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน   หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601023 นางสาว จรีวรรณ นันใจวงษ

2 1911131601024 นางสาว ฐิติพร กอนนคร

3 1911131601027 นาย วรวิทย อุปนันท

4 1911131601030 นาย กิตติภพ กันทา

5 1911131601032 นางสาว นภัสวรรณ วังใน

6 1911131601033 นาง พิมพพิมล พรมมา

7 1911131601034 นางสาว ธัญลักษณ สมสัตย

8 1911131601035 นาย ศักรินทร แรกเขา

9 1911131601036 นาย ฤทธิคม สุภาษร

10 1911131601037 นางสาว พาขวัญ วรนุชกุล

21 1911131601039 นางสาว นิศาชล ปงรังษี

22 1911131601040 นางสาว โศระยา เปยงอุตร

23 1911131603042 นางสาว พรทิพย กิ่งทอง

24 1911131603044 นาย ภาคภูมิ ภิระบรรณ

25 1911131603046 นาย เขมทัศน บัวเทศ

26 1911131604025 นาย ชนาธิป สกุณา

27 1911131611013 นาย พิเชษฐ ผานดอยแดน

28 1911131611014 นางสาว ชามาภร บุญญาสานนท

29 1911131611029 นางสาว อัจฉรา กันธะคํา

30 1911131613029 นาย พิชัย มีชัย

31 1911131613030 นางสาว ฌริตา รินนายรักษ

32 1911131613031 นางสาว อุบลวรรณ วันตา

33 1911131613032 นางสาว สาริศา อริยะคํา

34 1911131613034 นางสาว สุพรรณิการ เกียรติอนันต

35 1911131613035 นาย สุธิพัทธ แสงโสรัตน



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน   หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

36 1911131613036 นาย บัณฑิต ริญญา

37 1911131613037 นางสาว นัยนปพร ศรีนิ่มนวล

38 1911131614019 นางสาว ปาณิดา วุฒิรัตน

39 1911131614020 นาย ปุณภัช วงศวัง

40 1911131614021 นางสาว กรวิการ ติหวย

51 1911131614022 นางสาว ขนิษฐา โนชัย

52 1911131614023 นางสาว พาขวัญ กลายสุข

53 1911131614024 นางสาว อารีรัตน จันทรเปย

54 1911131614025 นางสาว ปยรัตน เจริญสุข

55 1911131614028 นางสาว สุพัตรา ลักษณแสงวิไล

56 1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ



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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

57 1811131604025 นางสาว วริศรา สนสรอย

58 1811131614004 นางสาว สุวิตรา ศิริบุญธรรม

59 1811131614009 นางสาว ชญาดา ตื้อกันทะ

60 1811131614026 นาย ชลันธร ยศปญญา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ระบบลงทะเบียน ภาคการศึกษา : ภาคตน 2562

รายวิชา  MG504 ภาวะผูนําอนาคตและการจัดการทีมงาน

(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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

11 1811131601012 นางสาว ณิฐากร มินมุนินท

13 1811131601013  นางสาว ทิพกฤตา สายถา

15 1811131601014 นาย ภาสกร  บุญชื่น

17 1811131611001 นาย สนั่น ธรรมขันธา

19 1811131611015 นาง ชนิกา อรุณรุง

41 1811131611016 นาง สุนี เทียมทัน

43 1811131611020 นาย สิทธิชัย ขวัญแกว

45 1811131611021 นางสาว กนิฎา อินทํา

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601023 นางสาว จรีวรรณ นันใจวงษ

2 1911131601024 นางสาว ฐิติพร กอนนคร

3 1911131601027 นาย วรวิทย อุปนันท

4 1911131601030 นาย กิตติภพ กันทา

5 1911131601032 นางสาว นภัสวรรณ วังใน

6 1911131601033 นาง พิมพพิมล พรมมา

7 1911131601034 นางสาว ธัญลักษณ สมสัตย

8 1911131601035 นาย ศักรินทร แรกเขา

9 1911131601036 นาย ฤทธิคม สุภาษร

10 1911131601037 นางสาว พาขวัญ วรนุชกุล

21 1911131601039 นางสาว นิศาชล ปงรังษี

22 1911131601040 นางสาว โศระยา เปยงอุตร

23 1911131603042 นางสาว พรทิพย กิ่งทอง

24 1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ

25 1911131603044 นาย ภาคภูมิ ภิระบรรณ

26 1911131603046 นาย เขมทัศน บัวเทศ

27 1911131604025 นาย ชนาธิป สกุณา

28 1911131611013 นาย พิเชษฐ ผานดอยแดน

29 1911131611014 นางสาว ชามาภร บุญญาสานนท

30 1911131611029 นางสาว อัจฉรา กันธะคํา

31 1911131613029 นาย พิชัย มีชัย

32 1911131613030 นางสาว ฌริตา รินนายรักษ

33 1911131613031 นางสาว อุบลวรรณ วันตา

34 1911131613032 นางสาว สาริศา อริยะคํา

35 1911131613034 นางสาว สุพรรณิการ เกียรติอนันต

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

36 1911131613035 นาย สุธิพัทธ แสงโสรัตน

37 1911131613036 นาย บัณฑิต ริญญา

38 1911131613037 นางสาว นัยนปพร ศรีนิ่มนวล

39 1911131614019 นางสาว ปาณิดา วุฒิรัตน

40 1911131614020 นาย ปุณภัช วงศวัง

51 1911131614021 นางสาว กรวิการ ติหวย

52 1911131614022 นางสาว ขนิษฐา โนชัย

53 1911131614023 นางสาว พาขวัญ กลายสุข

54 1911131614024 นางสาว อารีรัตน จันทรเปย

55 1911131614025 นางสาว ปยรัตน เจริญสุข

56 1911131614028 นางสาว สุพัตรา ลักษณแสงวิไล



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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

57 1811131603004 นางสาว บัณฑิตา ขีตตะสังคะ

58 1811131613030 นาย ธเนศ คําเบา

59 1811131613032 นางสาว ขวัญฤทัย มูลจําปา

60 1811131614004 นางสาว สุวิตรา ศิริบุญธรรม

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601023 นางสาว จรีวรรณ นันใจวงษ

2 1911131601024 นางสาว ฐิติพร กอนนคร

3 1911131601027 นาย วรวิทย อุปนันท

4 1911131601030 นาย กิตติภพ กันทา

5 1911131601032 นางสาว นภัสวรรณ วังใน

6 1911131601033 นาง พิมพพิมล พรมมา

7 1911131601034 นางสาว ธัญลักษณ สมสัตย

8 1911131601035 นาย ศักรินทร แรกเขา

9 1911131601036 นาย ฤทธิคม สุภาษร

10 1911131601037 นางสาว พาขวัญ วรนุชกุล

21 1911131601039 นางสาว นิศาชล ปงรังษี

22 1911131601040 นางสาว โศระยา เปยงอุตร

23 1911131603042 นางสาว พรทิพย กิ่งทอง

24 1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ

25 1911131603044 นาย ภาคภูมิ ภิระบรรณ

26 1911131603046 นาย เขมทัศน บัวเทศ

27 1911131604025 นาย ชนาธิป สกุณา

28 1911131611013 นาย พิเชษฐ ผานดอยแดน

29 1911131611014 นางสาว ชามาภร บุญญาสานนท

30 1911131611029 นางสาว อัจฉรา กันธะคํา

31 1911131613029 นาย พิชัย มีชัย

32 1911131613030 นางสาว ฌริตา รินนายรักษ

33 1911131613031 นางสาว อุบลวรรณ วันตา

34 1911131613032 นางสาว สาริศา อริยะคํา

35 1911131613034 นางสาว สุพรรณิการ เกียรติอนันต

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 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน หอง 2220

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

36 1911131613035 นาย สุธิพัทธ แสงโสรัตน

37 1911131613036 นาย บัณฑิต ริญญา

38 1911131613037 นางสาว นัยนปพร ศรีนิ่มนวล

39 1911131614019 นางสาว ปาณิดา วุฒิรัตน

40 1911131614020 นาย ปุณภัช วงศวัง

51 1911131614021 นางสาว กรวิการ ติหวย

52 1911131614022 นางสาว ขนิษฐา โนชัย

53 1911131614023 นางสาว พาขวัญ กลายสุข

54 1911131614024 นางสาว อารีรัตน จันทรเปย

55 1911131614025 นางสาว ปยรัตน เจริญสุข

56 1911131614028 นางสาว สุพัตรา ลักษณแสงวิไล
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