
 
 

ตารางสอบวิชา HT581/ HT582: การค้นคว้าอิสระ 1/ 2 (Independent Study I/ II) 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 14.00 น.  

ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 
 

Student Code No. Name เวลาสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7600500156 1 น.ส.อมราพร อุตมาภิรักษ์ (HT581: 4841) 9.00-9.30 น. ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์ ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์
7600500164 2 น.ส. อิสริยาภรณ์ สะอาดเอ่ียม (HT581: 4841) 9.30-10.00 น. ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์ ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์
7600500172 3 น.ส. ศิวพร มีนาภา (HT581: 4841) 10.00-10.30 น. ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์ ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์
7590500364 4 MISS KYAL DAGOON (HT581: 7841) 10.30-11.00 น. ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์ ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์
7590500497 5 นาย มนต์ธร ตั้งภาณุกลุ  (HT581: 7841) 11.00-11.30 น. ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์ ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์
7590500505 6 นาย ปรวีร์ คีรี (HT581: 7841) 11.30-12.00 น. ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์ ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์

 
เรียนเชิญ คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 981 

 
7600500149 7 น.ส. ทัชชญา ทรงอิทธสิุข (HT581: 4841) 13.00-13.30 น. ดร.ณัฐนุช วณชิย์กุล ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์
7570500327 8 น.ส. วิไลพร เสถียรอุดร  (HT581: 7841) 13.30-14.00 น. ดร.ณัฐนุช วณชิย์กุล ดร.ชุติน แก้วนพรัตน ์

 
 

 
 
 



 
 
 
 

ตารางสอบวิชา HT581/ HT582: การค้นคว้าอิสระ 1/ 2 (Independent Study I/ II) 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.  

ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้้าไท 
 

Student Code No. Name เวลาสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7580500051 1 นาย วนนท์ วุ่นเหลี่ยม (HT581: 7841) 9.00-9.30 น. ดร.สุปราณี พงษว์ุฒิธรรม ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์
7590500489 2 น.ส. ญาดา เรืองมนตรี (HT581: 7841) 9.30-10.00 น. ดร.ภูเกริก บัวสอน ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์
7590500539 3 น.ส. ยาลานี สาอะ (HT581: 7841) 10.00-10.30 น. ดร.ภูเกริก บัวสอน ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์
7580500804 4 น.ส. ธนัญญา มังคลานนท์  (HT582: 7841) 10.30-11.00 น. ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์ ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล 

 
เรียนเชิญ คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 981 

 
7590500042 5 น.ส. ทิชากร จริยาภรณ์ (HT582: 7841) 13.00-13.30 น. ดร.ภูเกริก บัวสอน ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์
7590500091 6 นาย พงศวฒุิ ละอองพานชิ (HT582: 7841) 13.30-14.00 น. ดร.ภูเกริก บัวสอน ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์
7590500372 7 MISS ZHANG ZIYUE (HT582: 7841) 14.00-14.30 น. ดร.ภูเกริก บัวสอน ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์
7590500406 8 น.ส. กัลยารัตน์ ว่องวานิช (HT582: 7841) 14.30-15.00 น. ดร.ภูเกริก บัวสอน ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์
7590500380 9 นาย จักรกฤษณ์ ถนอมจิตร (HT582: 7841) 15.00-15.30 น. ดร.ภูเกริก บัวสอน ผศ.ดร.ดวงธิดา นนัทาภิรัตน ์

 
 


