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1811131601001 นางสาว ฉัตรชลี บารมี MG504 MG528

1811131601002 นางสาว ภิณญาพัชญ ชิ้นไพบูลย MG504 MG528

1811131601003 นางสาว สุธามาศ สุมาลี MG504 MG528

1811131601005 นางสาว ธาราทิพย อุทุมภา MG504 MG528

1811131601006 นางสาว วรรณพร เมฆขลา MG504 MG528

1811131601007 นางสาว นภัส สถิรพันธุ MG504 MG528 MG521

1811131601008 นาย จตุรภัทร รุงแจง MG504 MG528

1811131601010 นางสาว รัชดาพร อยูใชพันธ MG504 MG528

1811131601015 นางสาว ณัฐนันท สินเจริญมณี MG504 MG528

1811131601016 นางสาว ขนิษฐา งามสมชน MG504 MG528

1811131601017 นางสาว รุงฤดี บุญศรี MG504 MG528 MG521

1811131601018 นางสาว กัญญารัตน มะหโมดี MG504 MG528

1811131601019 นางสาว ธนัลภร ศรีเพ็ญ MG504 MG528

1811131601020 นางสาว กมลชนก เชื้อทอง MG504 MG528

1811131601021 นาง บุษยารัตน เชวงเศรษฐกุล MG504 MG528

1811131601022 นางสาว พรทิพย ยมะสมิต MG504 MG528

1811131601023 นางสาว สุพิชชา เชื่อมสุข MG504 MG528

1811131601025 นางสาว ปญจพาณ บุญกาวิน MG504 MG528

1811131601026 นางสาว ศิริพร ชางเพชร MG504 MG528

1811131601031 นางสาว ไปรมา จันทรเสน MG504 MG528

1811131601032 นางสาว จุฑามาศ กําชุน MG504 MG528

1811131601033 นางสาว งาม สมุทรผอง MG504 MG528 MG521

1811131601035 นางสาว สุวิสา ฤทธิ์ดํารงเกียรติ MG504 MG528

1811131601038 นางสาว พัชราภรณ สมโลก MG504 MG528 MG521

1811131601039 นาย สิทธิชัย รอดแฟง MG504 MG528

1811131601040 นางสาว จารุวรรณ ละออประเสริฐสุข MG504 MG528

1811131601041 นางสาว ปยะพร ไชยเลิศ MG504 MG528 MG521
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1811131601042 นางสาว ศศิวิมล เจริญการคา MG504 MG528

1811131603001 นางสาว กานตชนิต เตชะจําเริญ MK502 MK529

1811131603003 นางสาว ปวีณา จงจิต MK502 MK529

1811131603005 นางสาว ศศินภา ทัพประเสริฐ MK502 MK529

1811131603007 นางสาว ศศิ เทศศิริ MK502 MK529 MK526

1811131603008 นางสาว วิชญา ลิ้มศิริ MK502 MK529

1811131603011 นาง ปวีณา นพพันธ MK502 MK529

1811131603013 นางสาว จุฑามาศ บํารุงทรัพย MK502 MK529 MK526

1811131603016 นางสาว นิจวิภา จันทร MK502 MK529

1811131603017 นางสาว สริดา เย็นภูทอง MK502 MK529

1811131603018 นางสาว รุจิรา สวัสดิ์ MK502 MK529

1811131603019 นางสาว สรัญญา ปานเพชร MK502 MK529

1811131603021 นาย อรรคพล วิเศษวิวัฒนากุล MK502 MK529

1811131603022 นางสาว อัญชลี ลึกแลบ MK502 MK529

1811131603026 นางสาว วรัท ปญญาจันทร MK502 MK529

1811131603027 นางสาว ปภัชญา ลอยอากาศ MK502 MK529

1811131603028 นางสาว นลัทพร ศรีดํา MK502 MK529

1811131603029 นางสาว ศรีสินธุ สาคร MK502 MK529

1811131603030 นางสาว กมลพรรณ พรอมอุดม MK502 MK529

1811131603032 นางสาว ชนัญญา เพชรหยอย MK502 MK529

1811131603033 นางสาว สาวิณี นกแพทย MK502 MK529

1811131603034 นางสาว สุรียพร สุภารส MK502 MK529

1811131604001 นางสาว พัชริดา สุขบาง MF506 MF524

1811131604002 นางสาว พัลลภา ชางชุม MF506 MF524

1811131604003 นางสาว สุนิสา สรอยยานะ MF506 MF524

1811131604004 นางสาว ฐิฏิญา จิตรปลื้ม MF506 MF524

1811131604005 นางสาว จิราภรณ ศิริสุรักษ MF506 MF524
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1811131604006 นางสาว จิราภรณ กลอมจิต MF506 MF524

1811131604007 นางสาว กัณฐิกา ณ ระนอง MF506 MF524

1811131604008 นาย วราพงษ เกียรติเจริญศิริ MF506 MF524

1811131604009 นางสาว สุพัตรา บุญมา MF506 MF524

1811131604010 นางสาว พุทธิกาญจน ศรีสะอาด MF506 MF524

1811131604012 นางสาว ศิวพร เคารพธรรม MF506 MF524

1811131604013 นาย บัณฑิต ธรรมจารี MF506 MF524

1811131604014 นางสาว กุญชกัณฐิกา ชนะชัย MF506 MF524

1811131604015 นาย นรากร พิสิษพุฒิธาดา MF506 MF524

1811131604016 นางสาว อรุโณทัย อัญญมณีกุล MF506 MF524

1811131604017 นางสาว จินตนา นวลนอย MF506 MF524

1811131604018 นาย ยุทธศักดิ์ ตันบริภัณฑ MF506 MF524

1811131604020 นางสาว สาวิตรี มังคลาด MF506 MF524

1811131604021 นาย ชวลิต ปฐมปรีชากุล MF506 MF524

1811131604022 นางสาว ชลลัดดา พันธัย MF506 MF524

1811131604023 นาย อภิชน โภควัฒน MF506 MF524 MB510

1811131604024 นางสาว วรัญชลี สารจุม MF506 MF524

1811131604026 นางสาว ภาพิมล เลาหวณิช MF506 MF524

1811131604027 นางสาว อมรรัตน กาญจนไพหาร MF506 MF524

1811131604030 นางสาว ธนัชญา พชรเมฆา MF506 MF524

1811131604033 นางสาว วิภา พุฒิกรดุรงค MF506 MF524

1811131604036 นาย สุรพศ พรปกเกลา MF506 MF524

1811131604037 นางสาว สุริยากร หิรัญวงศ MF506 MF524

1811131604038 นางสาว ปยะพร ทองแท MF506 MF524

หมายเหตุ : วิชาที่มีการขีดเสนใตไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.แจงขอสอบนอกตาราง MB5xx

วิชาที่มีการขีดเสนทับไวสําหรับนศ.บางทาน หมายถึง นศ.เพิกถอนรายวิชา เชน MB5xx
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1911131601002 นางสาว ปนัดดา พิมพะการ MB509 MB510 MB511

1911131601004 นาย นันทวรรธ มูลจิต MB509 MB510 MB511

1911131601005 นางสาว สุภัคตรา อินปลัด MB509 MB510 MB511

1911131601006 สิบเอก กัญจนอธิช กานตธนวรานนท MB509 MB510 MB511

1911131601007 นางสาว อุษณิษา ทองยืน MB509 MB510 MB511

1911131601008 นาง เติมทรัพย ฉัตรโชคชัย MB509 MB510 MB511

1911131601009 นาย สืบสกุล เทียมคํา MB509 MB510 MB511

1911131601010 นางสาว สุขุมาล จิตตสวาง MB509 MB510 MB511

1911131601011 นางสาว ธัญญลักษณ อัศวดลวรนันท MB509 MB510 MB511

1911131601013 นางสาว วรกมล ณ ราช MB509 MB510 MB511

1911131601015 นางสาว สมปยา รัตนพาหิระ MB509 MB510 MB511

1911131601016 นางสาว ภาณุมาส จันธนะสมบัติ MB509 MB510 MB511

1911131601019 นางสาว พิชญสินี พรมเสาร MB509 MB510 MB511

1911131601020 นางสาว ชนาภา ขาวละออง MB509 MB510 MB511

1911131601021 นางสาว พรรณวดี ออนศรี MB509 MB510 MB511

1911131601025 นางสาว บุญสิตา พวงบางโพ MB509 MB510 MB511

1911131601026 นาย ยุทธนา ละนอย MB509 MB510 MB511

1911131601031 นางสาว อรพรรณ ฤทธิ์ไกร MB509 MB510 MB511

1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ MB509 MB510 MB511

1911131601050 นางสาว ณฐมน ดํารงศักดิ์ MB509 MB510 MB511

1911131601051 นางสาว กานตธิดา ผอมนุม MB509 MB510 MB511

1911131601052 นาย กฤษฐาพัมน เอี้ยวกฤตยากร MB509 MB510 MB511

1911131601055 นางสาว ทัศนีย กลิ่นบุญ MB509 MB510 MB511

1911131601056 นางสาว มินตรา ฝายเดช MB509 MB510 MB511

1911131601058 นาง เบญจมาศ ศรีสวาง MB509 MB510 MB511

1911131601059 นางสาว ชญานิศ เลื่องลือ MB509 MB510 MB511
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1911131603001 นางสาว ศศิวิมล คลายคลึง MB509 MB510 MB511

1911131603002 นางสาว ปนหทัย แบนเพชร MB509 MB510 MB511

1911131603003 นางสาว พิชชาอร นอยมณี MB509 MB510 MB511

1911131603004 นางสาว ศิริพร อินพรม MB509 MB510 MB511

1911131603005 นางสาว สิริลักษณ สุทธิเสงี่ยม MB509 MB510 MB511

1911131603006 นางสาว เกวลิน นอยมณี MB509 MB510 MB511

1911131603007 นางสาว ณหทัย เปรมฤทัย MB509 MB510 MB511

1911131603008 นางสาว นันทนา กิจเกษตรสถาพร MB509 MB510 MB511

1911131603009 นางสาว สุนิดา เพ็งอุดม MB509 MB510 MB511

1911131603010 นางสาว สุภาวดี มีสุนทรี MB509 MB510 MB511

1911131603011 นาย อิทธิพัทธ โศจิพันธุ MB509 MB510 MB511

1911131603013 นางสาว พรนัชชา จันทระ ณ ลําปาง MB509 MB510 MB511

1911131603014 นางสาว วันทนีย ปยวจีกุล MB509 MB510 MB511

1911131603015 นางสาว สมิตา เอื้อราษฎร MB509 MB510 MB511

1911131603017 นาย ชเมธินทร ธันยวีรเมธา MB509 MB510 MB511

1911131603018 นางสาว จริยา แกวเอี่ยม MB509 MB510 MB511

1911131603019 นางสาว จิรัชยา อุนสุข MB509 MB510 MB511

1911131603020 นางสาว กรรณิการ บุออน MB509 MB510 MB511

1911131603021 นางสาว ฐิติมา สิทธิศักดิ์ MB509 MB510 MB511

1911131603022 นางสาว ยุวดี เจริญผล MB509 MB510 MB511

1911131603023 นางสาว ณิชรัตน เผือกทอง MB509 MB510 MB511

1911131603024 นางสาว ปณฑิตา เทียนสิงหเดช MB509 MB510 MB511

1911131603028 นางสาว หทัยชนก เลี่ยวศิริชัย MB509 MB510 MB511

1911131603031 นางสาว วาทินี พงษรักไทย MB509 MB510 MB511

1911131603032 นางสาว นงลักษณ รอดรักษา MB509 MB510 MB511

1911131603033 นางสาว สกุลวันทน จิรา MB509 MB510 MB511
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1911131603035 นางสาว พินญรดา ยอดวิชา MB509 MB510 MB511

1911131603036 นางสาว กฤติยา รักธรรม MB509 MB510 MB511

1911131603037 นางสาว พัชริดา สอนชม MB509 MB510 MB511

1911131603038 นางสาว ฉัตรกมล ไตรนาค MB509 MB510 MB511

1911131603039 นาย ธนบดี ทองมิตร MB509 MB510 MB511

1911131603040 นาย ศิริเมขล เจริญสุข MB509 MB510 MB511

1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ MB509 MB510 MB511

1911131603048 นางสาว นรมน ปญญาใหญ MB509 MB510 MB511

1911131603056 นางสาว พชรพร พิมพแพทย MB509 MB510 MB511

1911131603057 นางสาว ภาวดี ชูเชิด MB509 MB510 MB511

1911131603059 นางสาว ชนมนิภา เหมทานนท MB509 MB510 MB511

1911131603060 นางสาว ฉัตรธิดา ตนวาริน MB509 MB510 MB511

1911131603062 นางสาว ชนัฏดา สุขปน MB509 MB510 MB511

1911131603064 นางสาว ปนณภัทร แทนสกุล MB509 MB510 MB511

1911131603066 นางสาว นิริศา พิพัฒนพงศสิน MB509 MB510 MB511

1911131603067 นางสาว พิศนรี สมบูรณ MB509 MB510 MB511

1911131603068 นางสาว ขวัญหทัย โตรัสมี MB509 MB510 MB511

1911131603070 นางสาว วิมลชญาณ พุทธบูชา MB509 MB510 MB511

1911131603071 นางสาว ศิรินทรรัตน ศรีสมบัติ MB509 MB510 MB511

1911131604001 นางสาว เปมิกา ศรีอุบลมาศ MB509 MB510 MB511

1911131604003 นางสาว ณิชามล วรรณโภคิน MB509 MB510 MB511

1911131604004 นางสาว สุภาพร จรดํา MB509 MB510 MB511

1911131604006 นาย ณัฐพล ถําอุทก MB509 MB510 MB511

1911131604007 นางสาว หนึ่งฤดี ฟกเขียว MB509 MB510 MB511

1911131604008 นางสาว ผองฉวี แกวตา MB509 MB510 MB511

1911131604012 นาย ขจรเกียรติ คิดถูก MB509 MB510 MB511
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคตน ปการศึกษา 2562

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

 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7803

วิชา

1911131604013 นางสาว อริสรา กัณหารี MB509 MB510 MB511

1911131604014 นางสาว สิริอร รัตนา MB509 MB510 MB511

1911131604017 นางสาว กฤตาภรณ ไพพฤกษ MB509 MB510 MB511

1911131604018 นางสาว พรชญา เอี่ยมประภัสสร MB509 MB510 MB511

1911131604019 นางสาว ปทมา วัฏฏสันติ MB509 MB510 MB511

1911131604021 นาย ชาญณรงค มหาวัน MB509 MB510 MB511

1911131604022 นางสาว ชนัดดา เพาะพืช MB509 MB510 MB511

1911131604033 นางสาว จินตนา ตลึงจิตร 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 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131601001 นางสาว ฉัตรชลี บารมี

2 1811131601002 นางสาว ภิณญาพัชญ ชิ้นไพบูลย

3 1811131601003 นางสาว สุธามาศ สุมาลี

4 1811131601005 นางสาว ธาราทิพย อุทุมภา

5 1811131601006 นางสาว วรรณพร เมฆขลา

6 1811131601007 นางสาว นภัส สถิรพันธุ

7 1811131601008 นาย จตุรภัทร รุงแจง

8 1811131601010 นางสาว รัชดาพร อยูใชพันธ

9 1811131601015 นางสาว ณัฐนันท สินเจริญมณี

10 1811131601016 นางสาว ขนิษฐา งามสมชน

11 1811131601017 นางสาว รุงฤดี บุญศรี

12 1811131601018 นางสาว กัญญารัตน มะหโมดี

13 1811131601019 นางสาว ธนัลภร ศรีเพ็ญ

14 1811131601020 นางสาว กมลชนก เชื้อทอง

15 1811131601021 นาง บุษยารัตน เชวงเศรษฐกุล

16 1811131601022 นางสาว พรทิพย ยมะสมิต

17 1811131601023 นางสาว สุพิชชา เชื่อมสุข

18 1811131601025 นางสาว ปญจพาณ บุญกาวิน

19 1811131601026 นางสาว ศิริพร ชางเพชร

20 1811131601031 นางสาว ไปรมา จันทรเสน

21 1811131601032 นางสาว จุฑามาศ กําชุน  - สอบนอกตาราง -

22 1811131601033 นางสาว งาม สมุทรผอง

23 1811131601035 นางสาว สุวิสา ฤทธิ์ดํารงเกียรติ

24 1811131601038 นางสาว พัชราภรณ สมโลก

25 1811131601039 นาย สิทธิชัย รอดแฟง

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 บัณฑิตศึกษา ONLINE (ทวิภาค)

วันเวลาสอบ: วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.-11.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

26 1811131601040 นางสาว จารุวรรณ ละออประเสริฐสุข

27 1811131601041 นางสาว ปยะพร ไชยเลิศ

28 1811131601042 นางสาว ศศิวิมล เจริญการคา



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 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

29 1811131603001 นางสาว กานตชนิต เตชะจําเริญ

30 1811131603003 นางสาว ปวีณา จงจิต

31 1811131603005 นางสาว ศศินภา ทัพประเสริฐ

32 1811131603007 นางสาว ศศิ เทศศิริ

33 1811131603008 นางสาว วิชญา ลิ้มศิริ

34 1811131603011 นาง ปวีณา นพพันธ

35 1811131603013 นางสาว จุฑามาศ บํารุงทรัพย

36 1811131603016 นางสาว นิจวิภา จันทร

37 1811131603017 นางสาว สริดา เย็นภูทอง

38 1811131603018 นางสาว รุจิรา สวัสดิ์

39 1811131603019 นางสาว สรัญญา ปานเพชร

40 1811131603021 นาย อรรคพล วิเศษวิวัฒนากุล

41 1811131603022 นางสาว อัญชลี ลึกแลบ

42 1811131603026 นางสาว วรัท ปญญาจันทร

43 1811131603027 นางสาว ปภัชญา ลอยอากาศ

44 1811131603028 นางสาว นลัทพร ศรีดํา

45 1811131603029 นางสาว ศรีสินธุ สาคร

46 1811131603030 นางสาว กมลพรรณ พรอมอุดม

47 1811131603032 นางสาว ชนัญญา เพชรหยอย

48 1811131603033 นางสาว สาวิณี นกแพทย

49 1811131603034 นางสาว สุรียพร สุภารส

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 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

50 1811131604001 นางสาว พัชริดา สุขบาง

51 1811131604002 นางสาว พัลลภา ชางชุม

52 1811131604003 นางสาว สุนิสา สรอยยานะ

53 1811131604004 นางสาว ฐิฏิญา จิตรปลื้ม

54 1811131604005 นางสาว จิราภรณ ศิริสุรักษ

55 1811131604006 นางสาว จิราภรณ กลอมจิต

56 1811131604007 นางสาว กัณฐิกา ณ ระนอง

57 1811131604008 นาย วราพงษ เกียรติเจริญศิริ

58 1811131604009 นางสาว สุพัตรา บุญมา

59 1811131604010 นางสาว พุทธิกาญจน ศรีสะอาด

60 1811131604012 นางสาว ศิวพร เคารพธรรม

61 1811131604013 นาย บัณฑิต ธรรมจารี

62 1811131604014 นางสาว กุญชกัณฐิกา ชนะชัย

63 1811131604015 นาย นรากร พิสิษพุฒิธาดา

64 1811131604016 นางสาว อรุโณทัย อัญญมณีกุล

65 1811131604017 นางสาว จินตนา นวลนอย

66 1811131604018 นาย ยุทธศักดิ์ ตันบริภัณฑ

67 1811131604020 นางสาว สาวิตรี มังคลาด

68 1811131604021 นาย ชวลิต ปฐมปรีชากุล

69 1811131604022 นางสาว ชลลัดดา พันธัย

70 1811131604023 นาย อภิชน โภควัฒน

71 1811131604024 นางสาว วรัญชลี สารจุม

72 1811131604026 นางสาว ภาพิมล เลาหวณิช

73 1811131604027 นางสาว อมรรัตน กาญจนไพหาร

74 1811131604030 นางสาว ธนัชญา พชรเมฆา

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 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

75 1811131604033 นางสาว วิภา พุฒิกรดุรงค

76 1811131604036 นาย สุรพศ พรปกเกลา

77 1811131604037 นางสาว สุริยากร หิรัญวงศ

78 1811131604038 นางสาว ปยะพร ทองแท



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 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

6 1811131601007 นางสาว นภัส สถิรพันธุ

11 1811131601017 นางสาว รุงฤดี บุญศรี

22 1811131601033 นางสาว งาม สมุทรผอง

24 1811131601038 นางสาว พัชราภรณ สมโลก

27 1811131601041 นางสาว ปยะพร ไชยเลิศ

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 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

29 1811131603001 นางสาว กานตชนิต เตชะจําเริญ

30 1811131603003 นางสาว ปวีณา จงจิต

31 1811131603005 นางสาว ศศินภา ทัพประเสริฐ

32 1811131603007 นางสาว ศศิ เทศศิริ

33 1811131603008 นางสาว วิชญา ลิ้มศิริ

34 1811131603011 นาง ปวีณา นพพันธ

35 1811131603013 นางสาว จุฑามาศ บํารุงทรัพย

36 1811131603016 นางสาว นิจวิภา จันทร

37 1811131603017 นางสาว สริดา เย็นภูทอง

38 1811131603018 นางสาว รุจิรา สวัสดิ์

39 1811131603019 นางสาว สรัญญา ปานเพชร

40 1811131603021 นาย อรรคพล วิเศษวิวัฒนากุล

41 1811131603022 นางสาว อัญชลี ลึกแลบ

42 1811131603026 นางสาว วรัท ปญญาจันทร

43 1811131603027 นางสาว ปภัชญา ลอยอากาศ

44 1811131603028 นางสาว นลัทพร ศรีดํา

45 1811131603029 นางสาว ศรีสินธุ สาคร

46 1811131603030 นางสาว กมลพรรณ พรอมอุดม

47 1811131603032 นางสาว ชนัญญา เพชรหยอย

48 1811131603033 นางสาว สาวิณี นกแพทย

49 1811131603034 นางสาว สุรียพร สุภารส

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 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

50 1811131604001 นางสาว พัชริดา สุขบาง

51 1811131604002 นางสาว พัลลภา ชางชุม

52 1811131604003 นางสาว สุนิสา สรอยยานะ

53 1811131604004 นางสาว ฐิฏิญา จิตรปลื้ม

54 1811131604005 นางสาว จิราภรณ ศิริสุรักษ

55 1811131604006 นางสาว จิราภรณ กลอมจิต

56 1811131604007 นางสาว กัณฐิกา ณ ระนอง

57 1811131604008 นาย วราพงษ เกียรติเจริญศิริ

58 1811131604009 นางสาว สุพัตรา บุญมา

59 1811131604010 นางสาว พุทธิกาญจน ศรีสะอาด

60 1811131604012 นางสาว ศิวพร เคารพธรรม

61 1811131604013 นาย บัณฑิต ธรรมจารี

62 1811131604014 นางสาว กุญชกัณฐิกา ชนะชัย

63 1811131604015 นาย นรากร พิสิษพุฒิธาดา

64 1811131604016 นางสาว อรุโณทัย อัญญมณีกุล

65 1811131604017 นางสาว จินตนา นวลนอย

66 1811131604018 นาย ยุทธศักดิ์ ตันบริภัณฑ

67 1811131604020 นางสาว สาวิตรี มังคลาด

68 1811131604021 นาย ชวลิต ปฐมปรีชากุล

69 1811131604022 นางสาว ชลลัดดา พันธัย

70 1811131604023 นาย อภิชน โภควัฒน

71 1811131604024 นางสาว วรัญชลี สารจุม

72 1811131604026 นางสาว ภาพิมล เลาหวณิช

73 1811131604027 นางสาว อมรรัตน กาญจนไพหาร

74 1811131604030 นางสาว ธนัชญา พชรเมฆา

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 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

75 1811131604033 นางสาว วิภา พุฒิกรดุรงค

76 1811131604036 นาย สุรพศ พรปกเกลา

77 1811131604037 นางสาว สุริยากร หิรัญวงศ

78 1811131604038 นางสาว ปยะพร ทองแท



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 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1811131601001 นางสาว ฉัตรชลี บารมี

2 1811131601002 นางสาว ภิณญาพัชญ ชิ้นไพบูลย

3 1811131601003 นางสาว สุธามาศ สุมาลี

4 1811131601005 นางสาว ธาราทิพย อุทุมภา

5 1811131601006 นางสาว วรรณพร เมฆขลา

6 1811131601007 นางสาว นภัส สถิรพันธุ

7 1811131601008 นาย จตุรภัทร รุงแจง

8 1811131601010 นางสาว รัชดาพร อยูใชพันธ

9 1811131601015 นางสาว ณัฐนันท สินเจริญมณี

10 1811131601016 นางสาว ขนิษฐา งามสมชน

11 1811131601017 นางสาว รุงฤดี บุญศรี

12 1811131601018 นางสาว กัญญารัตน มะหโมดี

13 1811131601019 นางสาว ธนัลภร ศรีเพ็ญ

14 1811131601020 นางสาว กมลชนก เชื้อทอง

15 1811131601021 นาง บุษยารัตน เชวงเศรษฐกุล

16 1811131601022 นางสาว พรทิพย ยมะสมิต

17 1811131601023 นางสาว สุพิชชา เชื่อมสุข

18 1811131601025 นางสาว ปญจพาณ บุญกาวิน

19 1811131601026 นางสาว ศิริพร ชางเพชร

20 1811131601031 นางสาว ไปรมา จันทรเสน

21 1811131601032 นางสาว จุฑามาศ กําชุน  - สอบนอกตาราง -

22 1811131601033 นางสาว งาม สมุทรผอง

23 1811131601035 นางสาว สุวิสา ฤทธิ์ดํารงเกียรติ

24 1811131601038 นางสาว พัชราภรณ สมโลก

25 1811131601039 นาย สิทธิชัย รอดแฟง

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 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

26 1811131601040 นางสาว จารุวรรณ ละออประเสริฐสุข

27 1811131601041 นางสาว ปยะพร ไชยเลิศ

28 1811131601042 นางสาว ศศิวิมล เจริญการคา



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 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

70 1811131604023 นาย อภิชน โภควัฒน

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา



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 7 ชั้น 8 หอง 7802

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

32 1811131603007 นางสาว ศศิ เทศศิริ

35 1811131603013 นางสาว จุฑามาศ บํารุงทรัพย

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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601002 นางสาว ปนัดดา พิมพะการ

2 1911131601004 นาย นันทวรรธ มูลจิต

3 1911131601005 นางสาว สุภัคตรา อินปลัด

4 1911131601006 สิบเอก กัญจนอธิช กานตธนวรานนท

5 1911131601007 นางสาว อุษณิษา ทองยืน

6 1911131601008 นาง เติมทรัพย ฉัตรโชคชัย

7 1911131601009 นาย สืบสกุล เทียมคํา

8 1911131601010 นางสาว สุขุมาล จิตตสวาง

9 1911131601011 นางสาว ธัญญลักษณ อัศวดลวรนันท

10 1911131601013 นางสาว วรกมล ณ ราช

11 1911131601015 นางสาว สมปยา รัตนพาหิระ

12 1911131601016 นางสาว ภาณุมาส จันธนะสมบัติ

13 1911131601019 นางสาว พิชญสินี พรมเสาร

14 1911131601020 นางสาว ชนาภา ขาวละออง

15 1911131601021 นางสาว พรรณวดี ออนศรี

16 1911131601025 นางสาว บุญสิตา พวงบางโพ

17 1911131601026 นาย ยุทธนา ละนอย

18 1911131601031 นางสาว อรพรรณ ฤทธิ์ไกร

19 1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ  - ยายไปอีสาน -

20 1911131601050 นางสาว ณฐมน ดํารงศักดิ์

21 1911131601051 นางสาว กานตธิดา ผอมนุม

22 1911131601052 นาย กฤษฐาพัมน เอี้ยวกฤตยากร

23 1911131601055 นางสาว ทัศนีย กลิ่นบุญ

24 1911131601056 นางสาว มินตรา ฝายเดช

25 1911131601058 นาง เบญจมาศ ศรีสวาง

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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

26 1911131601059 นางสาว ชญานิศ เลื่องลือ

27 1911131603001 นางสาว ศศิวิมล คลายคลึง

28 1911131603002 นางสาว ปนหทัย แบนเพชร

29 1911131603003 นางสาว พิชชาอร นอยมณี - สอบนอกตาราง -

30 1911131603004 นางสาว ศิริพร อินพรม

31 1911131603005 นางสาว สิริลักษณ สุทธิเสงี่ยม

32 1911131603006 นางสาว เกวลิน นอยมณี

33 1911131603007 นางสาว ณหทัย เปรมฤทัย

34 1911131603008 นางสาว นันทนา กิจเกษตรสถาพร

35 1911131603009 นางสาว สุนิดา เพ็งอุดม

36 1911131603010 นางสาว สุภาวดี มีสุนทรี

37 1911131603011 นาย อิทธิพัทธ โศจิพันธุ

38 1911131603013 นางสาว พรนัชชา จันทระ ณ ลําปาง

39 1911131603014 นางสาว วันทนีย ปยวจีกุล

40 1911131603015 นางสาว สมิตา เอื้อราษฎร

41 1911131603017 นาย ชเมธินทร ธันยวีรเมธา

42 1911131603018 นางสาว จริยา แกวเอี่ยม

43 1911131603019 นางสาว จิรัชยา อุนสุข

44 1911131603020 นางสาว กรรณิการ บุออน

45 1911131603021 นางสาว ฐิติมา สิทธิศักดิ์

46 1911131603022 นางสาว ยุวดี เจริญผล

47 1911131603023 นางสาว ณิชรัตน เผือกทอง

48 1911131603024 นางสาว ปณฑิตา เทียนสิงหเดช

49 1911131603028 นางสาว หทัยชนก เลี่ยวศิริชัย

50 1911131603031 นางสาว วาทินี พงษรักไทย



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

51 1911131603032 นางสาว นงลักษณ รอดรักษา

52 1911131603033 นางสาว สกุลวันทน จิรา

53 1911131603035 นางสาว พินญรดา ยอดวิชา

54 1911131603036 นางสาว กฤติยา รักธรรม

55 1911131603037 นางสาว พัชริดา สอนชม

56 1911131603038 นางสาว ฉัตรกมล ไตรนาค

57 1911131603039 นาย ธนบดี ทองมิตร

58 1911131603040 นาย ศิริเมขล เจริญสุข

59 1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ  - ยายไปเหนือ -

60 1911131603048 นางสาว นรมน ปญญาใหญ

61 1911131603056 นางสาว พชรพร พิมพแพทย

62 1911131603057 นางสาว ภาวดี ชูเชิด

63 1911131603059 นางสาว ชนมนิภา เหมทานนท

64 1911131603060 นางสาว ฉัตรธิดา ตนวาริน

65 1911131603062 นางสาว ชนัฏดา สุขปน

66 1911131603064 นางสาว ปนณภัทร แทนสกุล

67 1911131603066 นางสาว นิริศา พิพัฒนพงศสิน

68 1911131603067 นางสาว พิศนรี สมบูรณ

69 1911131603068 นางสาว ขวัญหทัย โตรัสมี

70 1911131603070 นางสาว วิมลชญาณ พุทธบูชา

71 1911131603071 นางสาว ศิรินทรรัตน ศรีสมบัติ

72 1911131604001 นางสาว เปมิกา ศรีอุบลมาศ

73 1911131604003 นางสาว ณิชามล วรรณโภคิน

74 1911131604004 นางสาว สุภาพร จรดํา

75 1911131604006 นาย ณัฐพล ถําอุทก



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

76 1911131604007 นางสาว หนึ่งฤดี ฟกเขียว

77 1911131604008 นางสาว ผองฉวี แกวตา

78 1911131604012 นาย ขจรเกียรติ คิดถูก

79 1911131604013 นางสาว อริสรา กัณหารี

80 1911131604014 นางสาว สิริอร รัตนา

81 1911131604017 นางสาว กฤตาภรณ ไพพฤกษ

82 1911131604018 นางสาว พรชญา เอี่ยมประภัสสร

83 1911131604019 นางสาว ปทมา วัฏฏสันติ

84 1911131604021 นาย ชาญณรงค มหาวัน

85 1911131604022 นางสาว ชนัดดา เพาะพืช

86 1911131604033 นางสาว จินตนา ตลึงจิตร



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601002 นางสาว ปนัดดา พิมพะการ

2 1911131601004 นาย นันทวรรธ มูลจิต

3 1911131601005 นางสาว สุภัคตรา อินปลัด

4 1911131601006 สิบเอก กัญจนอธิช กานตธนวรานนท

5 1911131601007 นางสาว อุษณิษา ทองยืน

6 1911131601008 นาง เติมทรัพย ฉัตรโชคชัย

7 1911131601009 นาย สืบสกุล เทียมคํา

8 1911131601010 นางสาว สุขุมาล จิตตสวาง

9 1911131601011 นางสาว ธัญญลักษณ อัศวดลวรนันท

10 1911131601013 นางสาว วรกมล ณ ราช

11 1911131601015 นางสาว สมปยา รัตนพาหิระ

12 1911131601016 นางสาว ภาณุมาส จันธนะสมบัติ

13 1911131601019 นางสาว พิชญสินี พรมเสาร

14 1911131601020 นางสาว ชนาภา ขาวละออง

15 1911131601021 นางสาว พรรณวดี ออนศรี

16 1911131601025 นางสาว บุญสิตา พวงบางโพ

17 1911131601026 นาย ยุทธนา ละนอย

18 1911131601031 นางสาว อรพรรณ ฤทธิ์ไกร

19 1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ  - ยายไปอีสาน -

20 1911131601050 นางสาว ณฐมน ดํารงศักดิ์

21 1911131601051 นางสาว กานตธิดา ผอมนุม

22 1911131601052 นาย กฤษฐาพัมน เอี้ยวกฤตยากร

23 1911131601055 นางสาว ทัศนีย กลิ่นบุญ

24 1911131601056 นางสาว มินตรา ฝายเดช

25 1911131601058 นาง เบญจมาศ ศรีสวาง

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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

26 1911131601059 นางสาว ชญานิศ เลื่องลือ

27 1911131603001 นางสาว ศศิวิมล คลายคลึง

28 1911131603002 นางสาว ปนหทัย แบนเพชร

29 1911131603003 นางสาว พิชชาอร นอยมณี - สอบนอกตาราง -

30 1911131603004 นางสาว ศิริพร อินพรม

31 1911131603005 นางสาว สิริลักษณ สุทธิเสงี่ยม

32 1911131603006 นางสาว เกวลิน นอยมณี

33 1911131603007 นางสาว ณหทัย เปรมฤทัย

34 1911131603008 นางสาว นันทนา กิจเกษตรสถาพร

35 1911131603009 นางสาว สุนิดา เพ็งอุดม

36 1911131603010 นางสาว สุภาวดี มีสุนทรี

37 1911131603011 นาย อิทธิพัทธ โศจิพันธุ

38 1911131603013 นางสาว พรนัชชา จันทระ ณ ลําปาง

39 1911131603014 นางสาว วันทนีย ปยวจีกุล

40 1911131603015 นางสาว สมิตา เอื้อราษฎร

41 1911131603017 นาย ชเมธินทร ธันยวีรเมธา

42 1911131603018 นางสาว จริยา แกวเอี่ยม

43 1911131603019 นางสาว จิรัชยา อุนสุข

44 1911131603020 นางสาว กรรณิการ บุออน

45 1911131603021 นางสาว ฐิติมา สิทธิศักดิ์

46 1911131603022 นางสาว ยุวดี เจริญผล

47 1911131603023 นางสาว ณิชรัตน เผือกทอง

48 1911131603024 นางสาว ปณฑิตา เทียนสิงหเดช

49 1911131603028 นางสาว หทัยชนก เลี่ยวศิริชัย

50 1911131603031 นางสาว วาทินี พงษรักไทย



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

51 1911131603032 นางสาว นงลักษณ รอดรักษา

52 1911131603033 นางสาว สกุลวันทน จิรา

53 1911131603035 นางสาว พินญรดา ยอดวิชา

54 1911131603036 นางสาว กฤติยา รักธรรม

55 1911131603037 นางสาว พัชริดา สอนชม

56 1911131603038 นางสาว ฉัตรกมล ไตรนาค

57 1911131603039 นาย ธนบดี ทองมิตร

58 1911131603040 นาย ศิริเมขล เจริญสุข

59 1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ  - ยายไปเหนือ -

60 1911131603048 นางสาว นรมน ปญญาใหญ

61 1911131603056 นางสาว พชรพร พิมพแพทย

62 1911131603057 นางสาว ภาวดี ชูเชิด

63 1911131603059 นางสาว ชนมนิภา เหมทานนท

64 1911131603060 นางสาว ฉัตรธิดา ตนวาริน

65 1911131603062 นางสาว ชนัฏดา สุขปน

66 1911131603064 นางสาว ปนณภัทร แทนสกุล

67 1911131603066 นางสาว นิริศา พิพัฒนพงศสิน

68 1911131603067 นางสาว พิศนรี สมบูรณ

69 1911131603068 นางสาว ขวัญหทัย โตรัสมี

70 1911131603070 นางสาว วิมลชญาณ พุทธบูชา

71 1911131603071 นางสาว ศิรินทรรัตน ศรีสมบัติ

72 1911131604001 นางสาว เปมิกา ศรีอุบลมาศ

73 1911131604003 นางสาว ณิชามล วรรณโภคิน

74 1911131604004 นางสาว สุภาพร จรดํา

75 1911131604006 นาย ณัฐพล ถําอุทก



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

76 1911131604007 นางสาว หนึ่งฤดี ฟกเขียว

77 1911131604008 นางสาว ผองฉวี แกวตา

78 1911131604012 นาย ขจรเกียรติ คิดถูก

79 1911131604013 นางสาว อริสรา กัณหารี

80 1911131604014 นางสาว สิริอร รัตนา

81 1911131604017 นางสาว กฤตาภรณ ไพพฤกษ

82 1911131604018 นางสาว พรชญา เอี่ยมประภัสสร

83 1911131604019 นางสาว ปทมา วัฏฏสันติ

84 1911131604021 นาย ชาญณรงค มหาวัน

85 1911131604022 นางสาว ชนัดดา เพาะพืช

86 1911131604033 นางสาว จินตนา ตลึงจิตร



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

1 1911131601002 นางสาว ปนัดดา พิมพะการ

2 1911131601004 นาย นันทวรรธ มูลจิต

3 1911131601005 นางสาว สุภัคตรา อินปลัด

4 1911131601006 สิบเอก กัญจนอธิช กานตธนวรานนท

5 1911131601007 นางสาว อุษณิษา ทองยืน

6 1911131601008 นาง เติมทรัพย ฉัตรโชคชัย

7 1911131601009 นาย สืบสกุล เทียมคํา

8 1911131601010 นางสาว สุขุมาล จิตตสวาง

9 1911131601011 นางสาว ธัญญลักษณ อัศวดลวรนันท

10 1911131601013 นางสาว วรกมล ณ ราช

11 1911131601015 นางสาว สมปยา รัตนพาหิระ

12 1911131601016 นางสาว ภาณุมาส จันธนะสมบัติ

13 1911131601019 นางสาว พิชญสินี พรมเสาร

14 1911131601020 นางสาว ชนาภา ขาวละออง

15 1911131601021 นางสาว พรรณวดี ออนศรี

16 1911131601025 นางสาว บุญสิตา พวงบางโพ

17 1911131601026 นาย ยุทธนา ละนอย

18 1911131601031 นางสาว อรพรรณ ฤทธิ์ไกร

19 1911131601047 นาย ศุภกิจ นิรันดรวงศ  - ยายไปอีสาน -

20 1911131601050 นางสาว ณฐมน ดํารงศักดิ์

21 1911131601051 นางสาว กานตธิดา ผอมนุม

22 1911131601052 นาย กฤษฐาพัมน เอี้ยวกฤตยากร

23 1911131601055 นางสาว ทัศนีย กลิ่นบุญ

24 1911131601056 นางสาว มินตรา ฝายเดช

25 1911131601058 นาง เบญจมาศ ศรีสวาง

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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

26 1911131601059 นางสาว ชญานิศ เลื่องลือ

27 1911131603001 นางสาว ศศิวิมล คลายคลึง

28 1911131603002 นางสาว ปนหทัย แบนเพชร

29 1911131603003 นางสาว พิชชาอร นอยมณี - สอบนอกตาราง -

30 1911131603004 นางสาว ศิริพร อินพรม

31 1911131603005 นางสาว สิริลักษณ สุทธิเสงี่ยม

32 1911131603006 นางสาว เกวลิน นอยมณี

33 1911131603007 นางสาว ณหทัย เปรมฤทัย

34 1911131603008 นางสาว นันทนา กิจเกษตรสถาพร

35 1911131603009 นางสาว สุนิดา เพ็งอุดม

36 1911131603010 นางสาว สุภาวดี มีสุนทรี

37 1911131603011 นาย อิทธิพัทธ โศจิพันธุ

38 1911131603013 นางสาว พรนัชชา จันทระ ณ ลําปาง

39 1911131603014 นางสาว วันทนีย ปยวจีกุล

40 1911131603015 นางสาว สมิตา เอื้อราษฎร

41 1911131603017 นาย ชเมธินทร ธันยวีรเมธา

42 1911131603018 นางสาว จริยา แกวเอี่ยม

43 1911131603019 นางสาว จิรัชยา อุนสุข

44 1911131603020 นางสาว กรรณิการ บุออน

45 1911131603021 นางสาว ฐิติมา สิทธิศักดิ์

46 1911131603022 นางสาว ยุวดี เจริญผล

47 1911131603023 นางสาว ณิชรัตน เผือกทอง

48 1911131603024 นางสาว ปณฑิตา เทียนสิงหเดช

49 1911131603028 นางสาว หทัยชนก เลี่ยวศิริชัย

50 1911131603031 นางสาว วาทินี พงษรักไทย



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

51 1911131603032 นางสาว นงลักษณ รอดรักษา

52 1911131603033 นางสาว สกุลวันทน จิรา

53 1911131603035 นางสาว พินญรดา ยอดวิชา

54 1911131603036 นางสาว กฤติยา รักธรรม

55 1911131603037 นางสาว พัชริดา สอนชม

56 1911131603038 นางสาว ฉัตรกมล ไตรนาค

57 1911131603039 นาย ธนบดี ทองมิตร

58 1911131603040 นาย ศิริเมขล เจริญสุข

59 1911131603043 นางสาว พิชญธิดา หมื่นพินิจ  - ยายไปเหนือ -

60 1911131603048 นางสาว นรมน ปญญาใหญ

61 1911131603056 นางสาว พชรพร พิมพแพทย

62 1911131603057 นางสาว ภาวดี ชูเชิด

63 1911131603059 นางสาว ชนมนิภา เหมทานนท

64 1911131603060 นางสาว ฉัตรธิดา ตนวาริน

65 1911131603062 นางสาว ชนัฏดา สุขปน

66 1911131603064 นางสาว ปนณภัทร แทนสกุล

67 1911131603066 นางสาว นิริศา พิพัฒนพงศสิน

68 1911131603067 นางสาว พิศนรี สมบูรณ

69 1911131603068 นางสาว ขวัญหทัย โตรัสมี

70 1911131603070 นางสาว วิมลชญาณ พุทธบูชา

71 1911131603071 นางสาว ศิรินทรรัตน ศรีสมบัติ

72 1911131604001 นางสาว เปมิกา ศรีอุบลมาศ

73 1911131604003 นางสาว ณิชามล วรรณโภคิน

74 1911131604004 นางสาว สุภาพร จรดํา

75 1911131604006 นาย ณัฐพล ถําอุทก



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 7 ชั้น 8 หอง 7803

ที่นั่ง รหัส คํานําหนา ชื่อ สกุล ลงชื่อ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา

76 1911131604007 นางสาว หนึ่งฤดี ฟกเขียว

77 1911131604008 นางสาว ผองฉวี แกวตา

78 1911131604012 นาย ขจรเกียรติ คิดถูก

79 1911131604013 นางสาว อริสรา กัณหารี

80 1911131604014 นางสาว สิริอร รัตนา

81 1911131604017 นางสาว กฤตาภรณ ไพพฤกษ

82 1911131604018 นางสาว พรชญา เอี่ยมประภัสสร

83 1911131604019 นางสาว ปทมา วัฏฏสันติ

84 1911131604021 นาย ชาญณรงค มหาวัน

85 1911131604022 นางสาว ชนัดดา เพาะพืช

86 1911131604033 นางสาว จินตนา ตลึงจิตร
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