
ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (3) ปีการศึกษา 2558 

 

 

อาจารย์ทีป่รึกษา  ดร.ชุติมาวดี ทองจีน   ผู้เชีย่วชาญ          
 

อาจารย์ทีป่รึกษา  ดร.สเุมธ ีวงศ์ศักดิ์    ผู้เชีย่วชาญ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว      

MBA-SMEs (รังสิต) 
หลักสูตรภาษาไทย  

รหัสนักศึกษา ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-58-02-0088-4 1 น.ส. ปรีดาพร ปู่ใย 9.00 – 9.15 น. แผนธุรกิจบริษทั A.P.A Supply จํากัด 

7-58-02-0096-7 2 น.ส. ศศิวิมล ถาวรมงคล 9.15 – 9.30 น. แผนธุรกิจบีบี๋ โฮสเทล 

7-58-02-0110-6 3 น.ส. กานต์ชนก ทรงเจริญ 9.30 – 9.45 น. แผนธุรกิจโรงน้ําแข็งกันยาวีร์ 

7-58-02-0111-4 4 นาย จักรกฤษณ์ เอกทัศน์ 9.45 – 10.00 น. แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Forever Jewelry  

7-58-02-0128-8 5 น.ส. สุทธนารตัน์ ศรีสวัสดิ์ 10.15 – 10.30 น. แผนธุรกิจศรสีวัสดิ์วัสดุก่อสร้าง 

7-58-02-0166-8 6 นาย พิสิษฐ ์อยู่วงษ์ตระกูล 10.30 – 10.45 น. แผนธุรกิจร้านแบงค์ เสื้อผ้าสาํเร็จรูป 

7-58-02-0167-6 7 น.ส. รศิกานต์ สุขสมกิจ 10.45 – 11.00 น. แผนธุรกิจร้านเดอะริซ กิ๊ฟช๊อป 

7-58-02-0179-1 8 นาย โกศล ตรยัชิรอาภรณ์ 11.00 – 11.15 น. แผนธุรกิจโรงงานถุงพลาสติก เอส.ที.โปรดักส์ 

7-58-02-0359-9 9 นาย ปีย์ณัฐ นาคคล้าย 11.15 – 11.30 น. แผนธุรกิจหญา้งามรีสอร์ท 

วันเสารท์ี่  22 เมษายน 2560    เวลา 9.00 -11.45 น.    ห้อง 201( ประชุมใหญ)่ คณะบรหิาร ตึก A 7 วิทยาเขตรังสิต 
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7-58-02-0239-3 10 น.ส. ณัชชา โชคเกื้อกูลชัย 11.30 – 11.45 น. แผนธุรกิจ Fitness โรงแรมสองพันบุรี 

 

 

 
         
 

อาจารย์ทีป่รึกษา  ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว             ผู้เชี่ยวชาญ ดร.สเุมธ ีวงศ์ศักดิ์ 

MBA-SMEs (รังสิต) 
หลักสูตรภาษาไทย  

รหัสนักศึกษา ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-58-02-0057-9 1 น.ส. ธันยนันทน์ รอดพัฒน์ 11.45 – 12.00 น. แผนธุรกิจโครงการต่อยอดธุรกิจ ซาเลต์ รีสอร์ท แอนด์ ดิ เอ็กซ์ตรีม 

7-58-02-0355-7 2 น.ส. ภัทศิรินทร์ กลิ่นจันทร ์ 12.00 – 12.15 น. แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์หนอนไม้ไผ่ทอด Mr.Bug 

7-58-02-0061-1 3 น.ส. ณัฐวรัตน์ พฤกษการัณย์ 12.15 – 12.30 น. แผนธุรกิจโครงการบ้านเช่าดิออทั่มระยอง 

7-58-02-0078-5 4 น.ส. วิตสุดา อัปสรภาสกร 12.30 – 12.45 น. แผนธุรกิจเครื่องแต่งกายสตรีสําหรับผู้สูงอายุ 

7-58-02-0081-9 5 น.ส. รันต์ชนา ชื่นเกตุ 12.45 – 13.00 น. แผนธุรกิจสตูดิโอ Peony Studio “สตูดิโอให้เช่าสถานทีถ่่ายภาพ” 

7-58-02-0084-3 6 น.ส. ภิญญาพัชร์ พรพิศาลฉตัร์ 13.00 – 13.15 น. แผนธุรกิจคาเฟ่ขนมคลีน “De Something Green” 

วันเสารท์ี่  22 เมษายน 2560    เวลา 11.45 -13.45 น.    ห้อง 201( ประชุมใหญ)่ คณะบรหิาร ตึก A 7 วิทยาเขตรังสิต 
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7-58-02-0085-0 7 น.ส. ปวริศา ธรรมศรี 13.15 – 13.30 น. แผนธุรกิจร้านปาลิกา คาเฟ่ 

7-58-02-0086-8 8 นาย พิชัย ตันติอนุกุลบุตร 13.30 – 13.45 น. แผนธุรกิจโรงงานน้ําดื่ม แม่เกาลูน 

 

 

 
         
 

อาจารย์ทีป่รึกษา  ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์     ผู้เชีย่วชาญ     ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 

MBA-SMEs (รังสิต) 
หลักสูตรภาษาไทย  

รหัสนักศึกษา ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-58-02-0260-9 1 น.ส. พัทธ์ธนนันท์ ธนประกอบกุล 9.00-9.20 น. แผนธุรกิจ ทู ฟิตเนส 

7-58-02-0282-3 2 นาย ธนิสร อมรรัตนเกียรติ 9.20-9.40 น. แผนธุรกิจนาฬิกาแบรนด์เนมมือสอง 

7-58-02-0303-7 3 น.ส. ชลิดา หลกัฐาน 9.40-10.00 น. แผนธุรกิจเพื่อการต่อยอดจากธุรกิจเดิม: บริษัทท๊อบ เทน ด๊อก (ประเทศไทย) 

จํากัด 

7-58-02-0316-9 4 น.ส. ฉัตวณัฐ สว่างอารมย์ 10.00-10.20 น. แผนธุรกิจไอศกรีม Fruit Ice Cream (ไอศกรีมโฮมเมด) 

วันเสารท์ี่  22 เมษายน 2560    เวลา 9.00 -11.40 น.    ห้อง 201( ประชุมเล็ก) คณะบริหาร ตึก A 7 วิทยาเขตรังสิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (3) ปีการศึกษา 2558 

 

4 

 

7-58-02-0318-5 5 น.ส. เยาวลักษณ์ พัดเล็ก 10.20-10.40 น. แผนธุรกิจแพปลาน้ําจืด ก.กมล 

7-58-02-0321-9 6 น.ส. สุธาสินี บุญรอด 10.40-11.00 น. แผนธุรกิจกุ้งแช่น้ําปลารสเด็ดบายทอย 

7-58-02-0335-9 7 น.ส. จิตนภา สมมะโน 11.00-11.20 น. แผนธุรกิจพื้นที่ให้เช่าทํางานอิสระ Ekamai Co-working Space 

7-58-02-0380-5 8 น.ส. วิภาวี สุระเรืองชัย 11.20-11.40 น. แผนธุรกิจเช่าหรือขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง “BELLE” 
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  อาจารย์ทีป่รึกษา  ผศ.ดร.สชุาติ ไตรภพสกุล                                        ผู้เชีย่วชาญ ผศ.ดร.ศรณัยพงศ์ เที่ยงธรรม 

MBA-SMEs (กล้วยน้ําไท) 
หลักสูตรภาษาไทย  

รหัสนักศึกษา ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-58-02-0367-2 1 น.ส. ไพเราะ สงีาม 9.00-9.20 น. แผนธุรกิจร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกึ่งคาเฟ่ “เด็ดดวง ลอตเตอรี่คาเฟ่” 

7-58-02-0374-8 2 น.ส. ณัฏฐกานต์ ศรีษะเกตุ 9.20-9.40 น. แผนธุรกิจนวดแผนไทย สปา ร้าน Lanna Thai Massage & Spa  

7-58-02-0369-8 3 น.ส. รัชตวรรณ ทองอยู่เลิศ 9.40-10.00 น. แผนธุรกิจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้าน Kid’s Gym 

7-58-02-0370-6 4 น.ส. ชัชรวีย์ เจริญสุข 10.00-10.20 น. แผนธุรกิจการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเขา้อบรม

บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 

 

 

 

 
 

วันเสารท์ี่ 13 พฤษภาคม 2560      เวลา 9.00 – 10.20   น.    ห้อง 982  
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อาจารย์ทีป่รึกษา 1. ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ 2. ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ                         ผู้เชีย่วชาญ ดร.ชตุิมาวดี ทองจีน  

MBA-SMEs (กล้วยน้ําไท) 
หลักสูตรภาษาไทย  

รหัสนักศึกษา ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-56-02-0103-5 1 น.ส. ชินทนิชา ชัยรินทร ์ 9.00-9.20 น. แผนธุรกิจรถจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเคลื่อนที่ “Memon’s Mango Cafe” 

7-58-02-0001-7 2 น.ส. พลอยณศิา ตั้งทองทวีคูณ  9.20-9.40 น. แผนธุรกิจจําหน่ายแหนบรถยนต์พร้อมติดตั้งและรถโมบายบริการนอกสถานที่ 

7-58-02-0013-2 3 น.ส. เพชรพลอย สัมฤทธิ์พันธุ์สุข  9.40-10.00 น. แผนธุรกิจโรงงานพุทธมงคลโลหะกิจ 

7-58-02-0018-1 4 นาย สกลวัฒน์ ติรศรีวัฒน์ 10.00-10.20 น. แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม:่ ร้านชูใจ ชูหม้อ Thai Retro Shabu 

7-58-02-0020-7 5 น.ส. ณัฐศิชล ศิริบงกช 10.20-10.40 น. แผนธุรกิจจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ร้านนครเฟอร์นิเจอร์ระยอง 

7-58-02-0027-2     6 นาย วชิรวิชญ์ เจนโสภณชัยศิริ       10.40-11.00 น. แผนธุรกิจผลิตกรอบรูป 

7-58-02-0322-7 7 น.ส. สุธาภา วิริยะชาติ 11.00-11.20 น. แผนธุรกิจการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เปลือกกุ้งอบกรอบตรา Shrimp Crispy 

วันเสารท์ี่ 10 มิถุนายน 2560      เวลา 9.00 -12.00  น.    ห้อง 983 
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รหัสนักศึกษา ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 

7-58-02-0338-3 8 นาย ปรัชญา รุน่ประพันธ์ 11.20-11.40 น. แผนธุรกิจบริษทั THE REST Prachinburi 

7-58-02-0344-1 9 น.ส. ภัสสร กิตติฤดีกุล 
11.40-12.00 น. แผนธุรกิจการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

การสกรีนถุงพลาสติกสําหรับลูกค้ารายย่อยของบริษัท ราชวงศ์บรรจุภัณฑ์ จํากัด 

7-58-02-0347-4 10 น.ส. นงลักษณ ์สินจีน 12.00-12.20 น. แผนธุรกิจจําหน่ายมะม่วงแช่อิ่มผสมน้ําผึ้ง 

7-58-02-0314-4 11 น.ส. ดารณี ตอพล 12.20-12.40 น. แผนธุรกิจร้านอาหาร Modern Restaurant 

7-58-02-0331-8 12 น.ส. สรารัศมิ ์อําพุชินี 12.40-13.00 น. แผนธุรกิจเครื่องแต่งกายป้องกันรังสียูวี แบรนด์ B.Butterfly 

7-58-02-0342-5 13 นาย ธรา มะลยัจันทร ์ 13.00-13.20 น. แผนธุรกิจโรงน้ําแข็งหลอดปลอดสาร 

7-58-02-0348-2 14 นาย วรวุฒิ อังโชติพันธุ์ 13.20-13.40 น. แผนธุรกิจจําหน่ายศาลพระพรหม ศาสพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เจดีย์ เครื่องใช้ในศาล 

7-58-02-0349-0 15 นาย วิรัตน์ สีสาม 13.40-14.00 น. แผนธุรกิจร้านบางปลาเพ็ทช็อป 

 
 

 

 


