
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ผศ.ดร.ศรณัยพงศ์ เทีย่งธรรม 
E-mail: saranyapong.t@bu.ac.th 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0381-3 1 น.ส. ธีรารัตน์ เพ็ชรโยธิน 
7-58-02-0386-2 2 น.ส. พิชญธิดา สุภาธง 

7-58-02-0389-6 3 น.ส. สิรวิิมล ค าวงศ์ 
7-58-02-0395-3 4 น.ส. ยุ่น หนาน ซุน 

7-58-02-0396-1 5 น.ส. เชี่ยนเหวิน หล ี

7-58-02-0399-5 6 น.ส. ชวัลพัชร อูบค า 
7-58-02-0406-8 7 น.ส. กิตติยา ขวัญใจ 

7-58-02-0408-4 8 นาย อิษฎา พรกุล 

7-58-02-0411-8 9 น.ส. ธิระดา บัณฑรวรรณ 
7-58-02-0414-2 10 น.ส. ภูษณิศา ศิริศันสนียกุล 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ตรีควบโท ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0195-5 1 น.ส.พิมพ์สวัสดิ์ ทองจิตต์ 

7-59-02-0209-4 2 น.ส. ศีวริญญ์ ปุริมสวัสดิ์ 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 
เวลา: 18.00 – 20.00 น. 
ห้อง: 981  
หมายเหตุ:   ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 



 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.นตินา ฐานติธนกร 
0-2902-0299 ตอ่ 2640 

 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 
 
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ตรีควบโท ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0196-3 1 นาย เจนรพ เบี้ยฟู 
7-59-02-0197-1 2 น.ส. เมธินี ทุกข์จาก 

7-59-02-0199-7 3 นาย กชสห ศิรธนธิวัฒน์ 

7-59-02-0202-9 4 นาย ทักษ์ดนัย งามสุนทรกิจ 
7-59-02-0204-5 5 น.ส. พรสุดา เอี่ยวทองเพ่ิม 

7-59-02-0205-2 6 นาย ภัควัฒน์ ทรงจิตสมบูรณ์ 

7-59-02-0208-6 7 น.ส. ณัฐฎาพร สถิตย์ 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 
เวลา: 16.30 -  20.00 น. 
ห้อง: 941 
หมายเหตุ:   ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0417-5 1 น.ส. สลุีวัลย ์หมีแรตร์ 
7-58-02-0418-3 2 น.ส. นวลอนงค์ นาคสร้อย 



 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.เพญ็จิรา คนัธวงศ์ 
0-2902-0299 ตอ่ 2642 

กลยทุธ์การแขง่ขนั   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 
 
 
 
Strategic Management หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทิตย ์กลุ่ม 3 
 
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ตรีควบโท ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0207-8 1 นาย ภูริวัจน์ รุ่งพิสุทธ์โสภณ 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา: 16.30 – 20.00 น.              ห้อง: 943 
หมายเหตุ:   ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0385-4 1 น.ส. พัชรวรินทร์ เกษม 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0388-8 1 นาย ณัฐพงศ์ กริยาผล 
7-58-02-0394-6 2 น.ส. พาณิภัค พันธ์ก าเนิด 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0402-7 1 น.ส. จุไรวรรณ สุวัตถิกุล 

7-58-02-0403-5 2 น.ส. อุมาพร บุญชัย 

7-58-02-0410-0 3 น.ส. ภัทราณี วีระภาคย์การุณ 
7-58-02-0412-6 4 นาย ธนภัฒน ์เวฬุริย 

7-58-02-0415-9 5 นาย สรวิศ วิทูกิจ 



 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: รศ.ดร.สุทธินนัทน์ พรหมสุวรรณ 
0-2350-3500 ตอ่ 1622 

พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-57-02-0069-6 1 น.ส. ทรงพร อวยพร 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0398-7 1 น.ส. สมฤด ีคุ้มเดช 
7-58-02-0400-1 2 น.ส. เบญจอร งามอ่ิมทรัพย์ 

7-58-02-0405-0 3 น.ส. จุฑามาศ นาเงิน 

7-58-02-0407-6 4 น.ส. จริยา จิรวัฒนานนท์ 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0387-0 1 น.ส. รวิสรา แซ่โง้ว 
7-58-02-0404-3 2 น.ส. อุมาพร บุญทอง 

การบรหิารทัว่ไป   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0393-8 1 น.ส. ปราณปริยา รัศมีแข 

การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทิตย ์กลุ่ม 3 
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0409-2 1 นาย กิติคุณ แย้มบาน 

(มตี่อ) 
 
 
 
 



 

พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ตรีควบโท ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุ่ม 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
  1 นาย ชนาวิทย์ พรชูตรง 

 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตย์ 29 มกราคม 2560 
เวลา: 12.30 – 13.00 น. 
ห้อง: 987 
หมายเหตุ:   ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.ไกรฤกษ ์ปิน่แกว้ 
0-2902-0299 ตอ่ 2642 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ตรีควบโท ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0198-9 1 นาย ปภังกร บุญเพ่ิม 
7-59-02-0200-3 2 น.ส. ภัทรภร ธนาริยางกูร  

7-59-02-0203-7 3 น.ส. ภัสส์ธีมา วิกรัยชยากูร 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0121-3 4 น.ส. ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-56-02-0267-8 1 น.ส. ธิดาพร ราชวัตร 

 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา: 14.00 – 15.00 น. 
ห้อง: 987 
หมายเหตุ:   ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 



 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ผศ.ดร.เกษมสันต ์พพิฒันศ์ิรศิกัดิ์ 
0-2350-3500 ตอ่ 1617 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0332-6 1 น.ส. เย้ หยาง 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1  

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0070-2 1 น.ส. กรกช สุภาเนติรัตน์ 

7-58-02-0071-0 2 น.ส. พรรัตน์ รูปสูง 
7-58-02-0121-3 3 น.ส. ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร 

 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา: 13.00 – 14.00 น. 
ห้อง: Meeting Room 1 (ตึก 9 ชั้น 9) 
หมายเหตุ:   ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 


