
ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 1 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  รอบท่ี 1  
            วนัที่ 15-16 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2633001884 นางสาวดวงหทัย ศิริวัฒนาศิลป์    

2 2633001983 นางสาวดวงสมร ศิริวัฒนาศิลป์    

3 2633004292 นางปราณี พุ่มระย้า    

4 2653000618 นายอภิสิทธิ์ ลิ่วชัยชาญ    

5 2653000626 นางสาวสลิล เครือวัลย์    

6 2653000634 นางสาวสินีนาฎ จ านงค์    

7 2653000667 นายชาญณรงค์ พงษ์พิมาย    

8 2653000683 นางสาวจรรยพร สงวนพรรค    

9 2653000709 นางสาวโมรีอาห์ ขาวสังข์    

10 2653000717 นางสาวกรวรรษ คันธเลิศ    

11 2653000725 นางสาวปนัสยา ฉันศรี    

12 2653000733 นางวศินี สาลีนาค    

      

      

      

      

      

      

      

  



ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 2 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  รอบท่ี 1  
            วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

รศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2653000741 นางสาวรัชนก ศรศักดา    

2 2653000766 นางสาวชนิดาภา สุวรรณมณี    

3 2653000774 นายชยกฤต มณีกาศ    

4 2653000790 นางสาววรกมล ไชยศรี    

5 2653001608 นางสาวบุษกร ทองค ามี    

6 2653001616 นายสรพจน์ เทศัชบุตร    

7 2653001624 นางสาวกรกนก เอ่ียมส าอางค์    

8 2653001640 ว่าที่ร้อยต ารวจโทหญิง ศิริกานต์ แก้ว
โกมล 

   

9 2653001673 นางสาวน้ าผึ้ง วงศ์ทอง    

10 2653001681 นางสาวกิติยา เกษร    

11 2653001699 จ่าอากาศโท วิเชียร คุณสุทธิ์    

12 2653003281 นางสาวสุนิยา สายัณห์    

      

      

      

      

      

      

      

 
 



ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 3 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  รอบท่ี 1  
            วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2653001707 นางสาวญานิกา ธนาเลิศกุล    

2 2653001715 นายชัยวุฒิ ชัยนิธิกรรณ    

3 2653001723 นางสาวสุทินา ค าเงิน    

4 2653001731 นางสาวประภัสสร จินดารัตน์    

5 2653001749 นางสาวภัทราพร เป็งวงศ์    

6 2653001756 นายโกสินทร์ อากรสกุล    

7 2653001772 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก    

8 2653001806 นายภูธิเบศร์ สุวรรณมณี    

9 2653001848 นางสาวชินีนาถ บริพันธุ์    

10 2653001855 นางสาวนรี เวียงนาค    

11 2653001889 นางสาวมลฤทัย พงษ์เกษม    

12 2653001871 นางสาวลักษณา ริพลชัย    

      

      

      

      

      

      

      



ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 4 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  รอบที่ 1  
            วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2653002937 นางสาวณภัทร โพธิ์ทอง    

2 2653004032 นางสาวสุรางค์รัตน์ ประสานทอง    

3 2653004040 นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ศิริ    

4 2653004057 นางสาวกัญญกร กิตติวงศธร    

5 2653004065 นางสาวจุรีภรณ์ แก้วสะเทือน    

6 2653004073 นางสาวสิริมนต์ สุวรรณวงศ์    

7 2653004149 นางสาวมณีนุช มนตรีหาญ    

8 2653004370 นางสาวสกุลรักษ์ จงรักษ์    

9 2653004388 นางสาวนทกัญ ยอดรัตน์    

10 2633003443 นางสาวจริยา หีบจันทร์ตรี    

11 2653001830 นายสุชินะ เนตรพุกกณะ    

12 2653003174 นางสาวกานต์ธีรา เลิศปัญญา    

      

      

      

      

      

      

      



ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 5 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  รอบที่ 1  
            วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

ผศ.ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2653002101 นางสาววิไลภรณ์ เพ็ชร์กูล    

2 2653002119 นางสาวพรพิมล โคธิเสน    

3 2653002127 นางคมวรรณ มีสบาย    

4 2653002150 นางสาวณัฏฐนันท์ พรมเชื้อ    

5 2653002176 นายเกรียงไกร อาจสามารถ    

6 2653002184 สิบเอก สุธรรม วิมลกิตติพงศ์    

7 2653002200 นางสาวจอมใจ สุวรรณภักดี    

8 2653002523 นายคมเพชร อัศวพชรสกุล    

9 2653002572 นายชิตชัย นิคมเขต    

10 2653002598 นางสาวฐาปนศิลป์ สุคนธมัท    

11 2653002713 นายศุภฤกษ์ ตันติสุวรรณโณ    

12 2653002911 นางสาวจิตตราภรณ์ ศิลประเสริฐ    

      

      

      

      

      

      

      



ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 6 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งท่ี 1  รอบที่ 1  
            วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

อ.ดร.กัลย์ ปิ่นเกษร MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2653001582 นายศุภณัฐ ภัทรพิศาล    

2 2653002952 นางณภัทร เขียวแข้    

3 2653002978 นางสาวปิโยรส หงส์ทอง    

4 2653002994 นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค    

5 2653003000 นางสาวสุชาดา นิลประภา    

6 2653003026 นางสาวปริณดา กาลพัฒน์    

7 2653003042 นางสาววรรณนิกา ข่ายสุวรรณ    

8 2653003067 นางพรวิเศษ บุญยะทิม    

9 2653003075 นางสาววราภรณ์ ครสิงห์    

10 2653003091 นางสาวนัทวรรณ ปรีดาภาพ    

11 2653003166 นางสาวภัสชลิสา หลวงชัยสินธุ์    

12 2653003182 นางกรชนก เนื้อน้อย    

      

      

      

      

      

      

      



ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 7 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  รอบที่ 1  
            วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชต ิ MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2643001114 นางสาวจุติมา พรมสอาด    

2 2653000691 นางณิชาภา จันทวงษ์    

3 2653001657 นางสาวณัฐธารินี ใส่ละม้าย    

4 2653001665 นางสาวฤชามน พัวพงศกร    

5 2653002168 นางสาวมุกรินทร์ สุพพัตกุล    

6 2653002580 นางสาวสมเพชร ศรีชัยโย    

7 2653002721 นางสาวพริมรฏา สุรินทร์ค า    

8 2653002903 คุณสมยศ ศรีค า    

9 2653004180 นางสาวพิมพ์ชนก อรุณโรจน์วัฒนา    

10 2653003208 นางสาวยลดา ตาแว่น    

11 2653003240 นางสาวปวีณา อยู่รอด    

12 2653003265 นายอธิษฐ์ สุขรื่น    

13 2653002242 นางสาวกิตติยา รุ่งโรจน์    

      

      

      

      

      

      

      



ข้อมูลการสัมมนาเสริมผ่านระบบออนไลน์ประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มที่ 8 

ชุดวิชา 32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  รอบท่ี 1  
            วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 
เวลา  9.00 – 16.00 น. 

รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง MS Teams 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล คะแนนครั้งที่ 1 คะแนนครั้งที่ 2 คะแนนรวม 

1 2653001863 นางสาวดวงพร มุมขุนทด    

2 2653001939 นางสาวสุจิตรา น้อยจินดา    

3 2653001947 นายวิญญู สุขเกษม    

4 2653001954 นางสาวมินตรา ปุเรนเต    

5 2653001962 นางสาววีรยา พวงชะบา    

6 2653001996 นางนงค์ลักษณ์ อิทธิโรจนเสถียร    

7 2653002002 นางสาวสุธินี อ่อนประเสริฐ    

8 2653002010 นางสาวกรรภิรมย์ เกียรตินอก    

9 2653002028 นางสาวสุพิณญา รุ่งอรุณ    

10 2653002051 นางสาวณัฐชนก โนเลี่ยม    

11 2653002069 นางสาวสุพัตรา แสงตะวัน    

12 2653002077 นายอมรเทพ ถาวรเจริญสุโข    

      

      

      

      

      

      

      

 


