
 

 

 

ห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจา

หลักสูตรภาษาไทย 

Student Code 

7-59-02-0036-1

7-59-02-0060-1

7-59-02-0101-3

ารย์ทีป่รึกษา ผศ.ด

: การตลาด 

 No. 

1 น.ส. ระพ

2 น.ส. ธาริ

3 น.ส. ภัท

วันเสาร์ที่ 12 

หลักสูตรบ

ดร.ประวัฒน์ เบญญ

Name 

พีพรรณ ดวงพลพร

รณิี เฉยีบแหลม 

ทรลักษณ์ น้อยนาค

พฤษภาคม 256

ตารางสอบ วิชา 
บริหารธุรกิจ สาขา

ภาคการศึกษ

ญาศรสีวัสดิ์

เวลา

ร 9.00 –

9.15 –

9.30 –

61

บธ. 715 การค้นค
วิชาวิสาหกิจขนาด

ษาที่ 3 ปีการศึกษา 

       
 

าสอบ 

9.15 น. แผนธุ

9.30 น. แผนธุ

9.45 น. แผนธุ
ธุรกิจ 

เวลา 9.0

คว้าอิสระ 
กลางและขนาดย่อ
2559 

  ผู้

ธรกิจที่พัก ทรายรีเซ็

ธรกิจโครงการเรียนพ

ธรกิจเพื่อการจัดระบ
ร้านภัทรลักษณ์กล

00  - 9.45 น.

ม 

ผูเ้ชีย่วชาญ ดร.ชตุิ

ชื่อเรื่อ

ซ็นเตอร์เกสเฮ้าส์ 

พร้อมฝึกงาน ณ ปร

บบสต๊อกอะไหล่รถ
ลการ จังหวัดชัยนาท

ติมาวดี ทองจีน  

อง 

ระเทศแคนาดา 

จักรยานเพื่อลดต้น
ท 

ห้อง 984

ทุนและการขยาย



 

 

 

 

M
ห

 

 

อาจา

MBA-SMEs 
หลักสูตรภาษาไทย 
Student Code 

7-59-02-0025-4

7-59-02-0267-2

7-59-02-0296-1

7-59-02-0380-3

7-59-02-0239-1

7-59-02-0252-4

7-59-02-0379-5

ารย์ทีป่รึกษา ดร.ชุ

: การตลาด 
 No. 

1 น.ส. เบญ

2 นาย ชัยว

3 น.ส. ณัฏ

4 น.ส. วรา

5 น.ส. ณัฐ

6 นาย ตฤ

7 น.ส. ณัฏ

วันเสาร์ที่ 12 

หลักสูตรบ

 

ชตุิมาวดี ทองจีน

Name 

ญจวรรณ สระวัง 

วัฒน์ ม่วงทอง 

ฏฐชยากาญจน์ บินส

าภรณ์ แก้วคําหาญ

ฐภัสสร ชาลีกุล 

ณ อ่วมสอาด 

ฏฐพร ศุภสรรพตระ

พฤษภาคม 256

ตารางสอบ วิชา 

บริหารธุรกิจ สาขาวิ

ภาคการศึกษ

       

เว

9.45 –

10.00 

สุวรรณ์ 10.15 

 10.30 

10.45

11.00 

ะกูล 11.15 

61

 บธ. 715 การค้นค

วิชาวิสาหกิจขนาด

ษาที่ 3 ปีการศึกษา 

2 

 
 

ลาสอบ 

– 10.00 น. แผน
“Be

– 10.15 น. แผน
SHI

– 10.30 น. แผน

– 10.45 น. แผน

– 11.00 น. แผน

– 11.15 น. แผน
ตรา

– 11.30 น. แผน

เวลา 9.4

คว้าอิสระ 

ดกลางและขนาดย่

2559 

ผู้เชีย่วชาญ ผศ.ด

นธุรกิจสร้างธุรกิจให
ennita Beauty & 
นธุรกิจร้านจําหน่าย
NE 
นธุรกิจเครื่องสําอาง

นธุรกิจ Dressing A

นธุรกิจจําหน่ายผลิต

นธุรกิจจําหน่ายผลิต
าสินค้า MELON DE
นธุรกิจจําหน่ายเสือ้

45  - 11.45 น.

อม 

ร.ประวัฒน์ เบญญ

ชื่อเรื่อ

หม:่ สถานความงาม
Spa” 
ยเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ

ง ZANE Cosmetic

Application 

ตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า

ตภัณฑ์บํารุงผิวที่สกั
ERMA (เมล่อน เดอ
อผ้าเด็ก Oh my su

ญาศรสีวัสดิ์  

อง 

มและสปาเพื่อสขุภ

ผ่านช่องทางออนไล

cs 

า “มารีกิ” 

กัดจากผลไม้เมลอ่น
อรม์่า) 
unshine 

ห้อง  984

าพ โดยใช้ชื่อว่า 

ลน์ภายใต้ตราสินค้า

น (MELON) ภายใต้

 

ต้



 

 

 

 

M

ห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจา

MBA-DAY 

หลักสูตรภาษาไทย 

Student Code 

7-59-02-0176-5

ารย์ทีป่รึกษา ดร.ชุ

: การตลาด 

 No. 

1 นาย นิติ

วันเสาร์ที่ 12 

หลักสูตรบ

 

ชตุิมาวดี ทองจีน

Name 

ทัศน์ ลมุนพันธ์ 

พฤษภาคม 256

ตารางสอบ วิชา 

บริหารธุรกิจ สาขาวิ

ภาคการศึกษ

       

เว

11.30 

61

 บธ. 715 การค้นค

วิชาวิสาหกิจขนาด

ษาที่ 3 ปีการศึกษา 

3 

 
 

ลาสอบ 

– 11.45 น. ปัจจ
ซื้อที

เวลา 9.0

คว้าอิสระ 

ดกลางและขนาดย่

2559 

ผู้เชีย่วชาญ ผศ.ด

จัยทางด้านการดําเน
ที่ส่งผลต่อการตัดสนิ

00  - 11.00 น.

อม 

ร.ประวัฒน์ เบญญ

ชื่อเรื่อ

นินชีวิต ภาพลักษณ
นใจซื้อคอนโดมิเนีย

ญาศรสีวัสดิ์  

อง 

ณ์ของที่อยู่อาศัย แร
ยมตามแนวรถไฟฟ้า

ห้อง  984

รงจูงใจในการเลือก
าสายสีม่วง 


