
ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 

 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล            ผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์  

หลักสูตรภาษาไทย : การตลาด 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-60-02-0083-1 1 น.ส. วินิตรัตน์ อินต๊ะวิยะ 13.00  - 13.20 น.   แผนธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมมือสอง แบรนด์เนมซุปเปอร์เกิร์ล 

7-60-02-0088-0 2 น.ส. พัณณิดา เลาหสกุลพงษ์ 13.20  - 13.40 น.   แผนธุรกิจโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บริษัท พิจิตรไทยฟุ๊ดโปรดัคท์ จํากัด 

7-60-02-0091-4 3 น.ส. วรันธร รุ่งโรจน์พัฒนเสรี 13.40  - 14.00 น.   แผนธุรกิจของเล่นเด็ก อาร์สยามทอยส์ 

7-60-02-0101-1 4 น.ส. กัญญาพัชร์ ศริพันธุ์ 14.00  - 14.20 น.   แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากผึ้ง “สอาด” 

7-60-02-0118-5 5 น.ส. ปุณยวีย์ กาญจนวงศ์วณิช 14.20  - 14.40 น.   แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน 

7-60-02-0147-4 6 น.ส. ธิชา เพียรปรุ 14.40  - 15.00 น.   แผนธุรกิจหมวกกันน๊อคแฮงค์อิน 

7-60-02-0178-9 7 น.ส. สิรินารถ สวุรรณโภคิน 15.00  - 15.20 น.   แผนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น คุจิคัตสึ 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562   เวลา 13.00  - 15.20  น.   ห้อง 981  



ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

  

2 
 

 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์            ผู้เชี่ยวชาญ  ดร.สุคนธ์ทิพย์ รัตนภูพันธ ์  

หลักสูตรภาษาไทย : การตลาด 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-60-02-0029-4 1 นาย อภิรักษ์ ตันตุลา 9.15 – 9.30 น. แผนธุรกิจเครื่องจักรการเกษตรมือสองจากประเทศญี่ปุ่น (Nipon Mono) 

7-60-02-0033-6 2 นาย ภูวนันท์ ชนะสกล 9.30 – 9.45 น. แผนธุรกิจที่พัก CASEHOSTEL 

7-60-02-0292-8 3 น.ส. จิระประภา เอี่ยมสอาด 9.45 – 10.00 น. แผนธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ รากบัวอบกรอบเพ่ือสุขภาพ ตรา นูเทรียน รูท 

7-60-02-0400-7 4 Mr. Luo Cheng 10.00 – 10.15 น. แผนธุรกิจสร้างรูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ยางพาราประเทศไทยและ
ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน 

7-60-02-0409-8 5 Miss Chen Yali 10.15 – 10.30 น. แผนธุรกิจนําเข้าวัสดุกันน้ําจากประเทศจีน 

7-60-02-0019-5 6 นาย สรวิชญ์ นพอมรพันธุ์ 10.30 – 10.45 น. แผนธุรกิจร้าน เอ็นเอพี สปอร์ต 

7-60-02-0065-8 7 Miss Xuelian Pang 10.45 – 11.00 น. แผนธุรกิจโรงแรม DL 

7-59-02-0104-5 8 นาย ปกรณ์ เจตน์วิทยาชาญ 11.00 – 11.15 น. แผนธุรกิจเสื้อผ้าออกกําลังกาย 

 

 

 

วันเสารท์ี่ 30 มีนาคม 2562   เวลา 9.15  - 11.15  น.   ห้อง 951  



ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

  

3 
 

 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์           ผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 
 

หลักสูตรภาษาไทย : การตลาด 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-60-02-0319-9 1 น.ส. อรญา พันธ์มั่งมี 9.00 – 9.15 น. แผนธุรกิจฟาร์มแมวบ้าน Cat Meaw เพราะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์แมวเมนคูน 

(Maine Coon) 
7-60-02-0325-6 2 น.ส. ช่อทิพ เอกพลพิสิฐ 9.15 – 9.30 น. แผนธุรกิจของบริษัท บันเทิง ทรานสปอร์ต จํากัด 

7-60-02-0338-9 3 นาย พศิน วงศ์อารีย์สันติ 9.30 – 9.45 น. แผนธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร เพิร์ล วิลเลจ สุรินทร์ 

7-60-02-0344-7 4 น.ส. พรศิยา อนุพันธ์ 9.45 – 10.00 น. แผนธุรกิจนวัตกรรมอาหารสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 60 Plus ways 

7-60-02-0357-9 5 นาย ปิยะพันธ์ บุญประเสริฐ 10.00 – 10.15 น. แผนธุรกิจสถานบริการสําหรับผู้สูงอายุ 

7-60-02-0359-5 6 นาย ณคชา วงษ์ศรี 10.15 – 10.30 น. แผนธุรกิจ PMB อาคารพาณิชย์ให้เช่า 

7-60-02-0391-8 7 นาย ปองคุณ ทรงอุดมวัฒนา 10.30 – 10.45 น. แผนธุรกิจโครงการขนม 0% Sugar 

7-60-02-0393-4 8 นาย ภานุพงศ์ เทิดสุขบดี 10.45 – 11.00 น. แผนธุรกิจจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ร้าน Furnish 

 

 

วันเสารท์ี่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 9.00  - 12.00  น.   ห้อง 981  



ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

  

4 
 

 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.รพีสร เฟื่องเกษม           ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์  

หลักสูตรภาษาไทย : การตลาด 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-60-02-0240-7 1 น.ส. ธัณย์สิตา วรเมศร์ชัยกุล 8.30 – 8.45 น. แผนธุรกิจดูแลรักษารถยนต์ 

7-60-02-0247-2 2 น.ส. ภัทราวดี สังข์ศรี 8.45 – 9.00 น. แผนธุรกิจ ยําปลาดุกฟูฟู่ รสแซบ เดลิเวอรี่ 

7-60-02-0250-6 3 น.ส. ต้องตา จิตดี 9.00 – 9.15 น. แผนธุรกิจสตูดิโอรับผลิตดนตรีเพื่อโฆษณา ศิลปินและภาพยนตร์ 

7-60-02-0264-7 4 น.ส. เมษา ปอเจริญ 9.15 – 9.30 น. แผนธุรกิจบริการรถรับส่งผู้สูงอายุชีวาชารา 

7-60-02-0265-4 5 น.ส. พิชชากร อยู่ปรางค์ 9.30 – 9.45 น. แผนธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพคั่วกลิ้งอกไก่คลีนเดลิเวอรี 

7-60-02-0268-8 6 น.ส. ณัฐชยา เรืองสุวรรณ 9.45 – 10.00 น. แผนธุรกิจเครื่องสําอางแป้นพับ D2N 

7-60-02-0269-6 7 นาย ฉัตรฐวิศ ขาวสบาย 10.00 – 10.15 น. แผนธุรกิจร้าน ALL MOTOR 

7-60-02-0277-9 8 น.ส. สุทธิพรรณ ผลสินธุ์ 10.15 – 10.30 น. แผนธุรกิจโรงพิมพ์เพ่ือผู้ประกอบการ SMEs 

7-60-02-0279-5 9 น.ส. กัลยา แก้วอัศดร 10.30 – 10.45 น. แผนธุรกิจบ้านมอไซด์ ธุรกิจจําหน่ายจักรยานยนต์มือสอง 

7-60-02-0293-6 10 นาย ปุณพจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย 10.45 – 11.00 น. แผนธุรกิจ Addict Landry 

 

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562   เวลา 8.30  - 11.00  น.   ห้อง 981  



ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

  

5 
 

 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล            ผู้เชี่ยวชาญ  ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์  

หลักสูตรภาษาไทย : การตลาด 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-60-02-0102-9 1 น.ส. สธุินี สุทธิประเสริฐ 13.30 – 13.45 น. แผนธุรกิจจักสานบ้านหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7-60-02-0234-0 2 น.ส. จารวุรรณ แซ่เตียว 13.45 – 14.00 น. แผนธุรกิจของบริษัท โยดา โลจิสติกส์ จํากัด 

7-60-02-0236-5 3 นาย ขวัญเมือง จุเติบ 14.00 – 14.15 น. แผนธุรกิจร้านทรัพย์รุ่งเรือง 

7-60-02-0093-0 4 นาย จักริน ทองมูล 14.15 – 14.30 น. แผนธุรกิจสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงมีเฮิร์บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา 13.30  - 14.15  น.   ห้อง 981  



ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

  

6 
 

 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.รพีสร เฟื่องเกษม           ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์  

หลักสูตรภาษาไทย : การตลาด 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-60-02-0296-9 1 นาย วิชาญ อาฮูยา 8.30 – 8.45 น. แผนธุรกิจน้ํามันเมล็ดแฟลกซ์ออร์แกนิค ตรา ครูดิโน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสารท์ี่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 17.30  - 18.00  น.   ห้อง 981  



ตารางสอบ วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

  

7 
 

 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์           ผู้เชี่ยวชาญ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน  

หลักสูตรภาษาไทย : การตลาด 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-57-02-0366-6 1 นาย ธนวินท์ ศิริพิสิฐศักดิ์ 8.30 - 8.50 น.   แผนธุรกิจบริการดูแลบํารุงรักษารถยนต์ “รีเวอร์ไซด์ คาร์ เซ็นเตอร์” 

7-60-02-0104-5 2 น.ส. นารปรียา จันทกูล 8.50 - 9.10 น. แผนธุรกิจร้าน NARA Café’ 

7-60-02-0105-2 3 น.ส. อรัญญา สว่างวงษ์ 9.10 - 9.30 น. แผนธุรกิจกุ้งทอดกรอบปรุงรส “กุ้งเทพ” 

7-59-02-0219-3 4 น.ส. นัยเนตร แซ่เฮง 9.30 - 9.50 น. แผนธุรกิจ ต. อพาร์ทเม้นท์ 

7-60-02-0049-2 5 น.ส. วันวิสาข์ กานดา 9.50 - 10.10 น. แผนธุรกิจร้านนวดแผนไทย 

7-60-02-0006-2 6 น.ส. ณัฐวรา สอาดเอ่ียม 10.10 - 10.30 น. แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ลิปสติกผสมสีด้วยตัวเอง 

 

 

  

 

 

 

 

วันจันทรท์ี่ 18 มีนาคม 2563  เวลา 8.30 - 10.30  น.  ห้องประชุมนิติศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น 1 รังสิต 


