
 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การบรหิารทัว่ไป   หลักสตูรภาษาไทย ภาคปกต ิ(ตรคีวบโท) 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0212-6 1 นาย นวันธร ใจแคล้ว 

7-60-02-0213-4 2 นาย ศรุติ กิตติมหาชัย 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาคปกต ิ

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0063-3 1 น.ส. พิชชาภา นันทเศรษฐ์ 
7-60-02-0078-1 2 น.ส. ชุติภา วงษ์เจริญ 

7-60-02-0151-6 3 นาย วีรนันท์ วรรณแสงข า 

7-60-02-0312-4 4 น.ส. วริสรา วิเชียรวงศ์ 
7-60-02-0385-0 5 น.ส. ภัทราภา จิตรวิไลย 

การบรหิารทัว่ไป   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 3  
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

759-02-0437-1 1 น.ส. กัลญาณัฐ เทศจอ 

7-59-02-0441-3 2 น.ส. วรรณณิภา เครือษา 
7-59-02-0477-7 3 น.ส. ศศิธร แก้วศรี 

การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 3  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0448-8 1 นาย กฤตธัช วุฒิวงศา 

(รายชือ่มตี่อ) 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 3  
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0474-4 1 น.ส. ธันย์ชนก เกตุพิทยา 

7-59-06-0005-7 2 น.ส. ศุภลักษณ์ พงศ์เจริญตระกุล 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาคอาทติย ์ 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0190-4 1 นาย ณรงค์เกียรติ์ อ่ าบุญ 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์ 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0196-1 1 น.ส. เทวิกา กล้าถิ่นภู 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 27 มกราคม 2561 
เวลา: 10.00 – 12.00 น.  
ห้อง: 981 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ผศ.ดร.ศศิประภา พนัธนาเสวี 
0-2902-0299 ตอ่ 2640 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคปกต ิ

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0238-5 1 น.ส. ฉัตรศิริภัทร เกตุหวังโสภารักษ์ 
7-58-02-0299-7 2 น.ส. จิตติมา เดชอุดมวัฒนา 

7-60-02-0089-8 3 น.ส. ศิรภัสสร บัวสรวง 

7-60-02-0090-6 4 น.ส. สุรีย์นภิา ไทยประยูร 
7-60-02-0115-1 5 นาย พิชญ์พล เกิดมณี 

7-60-02-0126-8 6 นาย สิทธิชัย ภูษาแก้ว 
7-60-02-0202-7 7 น.ส. ศิริวรรณ วิมูลชาติ 

7-60-02-0205-0 8 น.ส. กมลทิพย์ ชิวชาวนา 

7-60-02-0209-2 9 น.ส. ฐิตาภรณ์ วังตาล 
7-60-02-0246-4 10 นาย อาทินันท์ เดชแพ 

7-60-02-0276-1 11 นาย ปิติภัทร เกษวิริยะการ 

7-60-02-0313-2 12 น.ส. ณัฐวรา กิตติวรรธนกุล 
7-60-02-0330-6 13 น.ส. รตีทิพย์ เสริมสิริมน 

7-60-02-0379-3 14 นาย ศุภกิตติ์ โพธิ์สุวรรณ 

7-60-02-0381-9 15 น.ส. พริมา ภิญโญลาภะ 
(รายชือ่มตี่อ) 

 
 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ธรุกิจระหวา่งประเทศ   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคปกต ิ
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0376-3 1 น.ส. ธัญวลัย หงษ์ทอง 

 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 
เวลา: 14..00 – 16.00 น. 
ห้อง: 981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.รพสีร เฟือ่งเกษม 
0-2902-0299 ตอ่ 2640 

 
การเงิน   หลักสตูรภาษาไทย ภาคปกต ิ

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0013-8 1 น.ส. กรกช ตั้งกิตติเวช 

7-60-02-0318-1 2 นาย พงษ์พัฒน์ ไหลวัฒนชัย 
การเงิน   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0462-9 1 นาย ทศพล บรรลือสิน 
7-59-02-0468-6 2 น.ส. ณัฐทพัสส ์ฉันทานุลักษณ ์

การเงิน   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0111-0 1 นาย นพพล ฉั่วโรจนพงศ์ 

7-60-02-0195-3 2 น.ส. กัณฐมณี มีวิเศษ 
7-60-02-0297-7 3 น.ส. ผิวมะลิ วงษ์ทอง 

7-60-02-0316-5 4 นาย กฤษณพล สิทธิชัยวิจิตร 

 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 
เวลา: 11..00 – 13.00 น. (ส าหรับนศ.ภาคปกติ และภาควันอาทิทย์)   
เวลา:  12.00 น. (ส าหรับนศ. ภาควันเสาร์ ให้มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาช่วงพักกลางวัน) 
ห้อง: 238 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ผศ.ดร.เกษมสันต ์พพิฒันศ์ิรศิกัดิ ์ 
02-350-3608-9 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคปกต ิ

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0426-4 1 นาย อนุชา ลังสุ่ย 
7-60-02-0004-7 2 นาย วุฒิพงศ์ พานิชภักดีกุล 

7-60-02-0299-3 3 นาย อาชวิน ปิตินันท์กุล (นักกีฬา) 

7-60-02-0300-9 4 นาย ภาณุพงศ์ พ่วงพันธ์ (นักกีฬา) 
7-60-02-0364-5 5 นาย จตุพร สุขศรี 

7-60-02-0398-3 6 นาย กฤติน ประสิทธิ์สม 
7-60-02-0405-6 7 นาย สรวิชญ ์มหาอนันตพัฒน์ 

7-60-02-0415-5 8 น.ส. พิมลวรรณ ทับอ่ า 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0069-4 1 นาย ธีระวัฒน์ ศรีชา 

7-58-02-0148-6 2 น.ส. หยูช้ิง หลิน 
7-58-02-0149-4 3 น.ส. ทิงอยู่ หลู 

7-58-02-0151-0 4 น.ส. ชวนหยิง โก 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์กลุม่ 2 
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0224-5 1 น.ส. ซินเหมย เหลียง 

(รายชือ่มตี่อ) 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์กลุม่ 3 
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0451-2 1 นาย รัตนพล เรืองศรี 

7-59-02-0458-7 2 นาย ขวัญณพ งานเลิศ 

7-59-02-0463-7 3 นาย ศิวาพัชร์ อุปถัมภ์ 

7-59-02-0465-2 4 นาย วสุตม์ โชติพานิช 

7-59-02-0467-8 5 น.ส. ชุติกาญจน์ สลิลปราโมทย์ 

7-59-02-0470-2 6 นาย ชนภัทร วชิรธรรมพร 

7-59-02-0471-0 7 นาง วิไลพร โรบินสัน 

7-59-02-0481-9 8 นาย ปัญญวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ 

 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 (ส าหรับนศ.ภาคปกติ) 
เวลา: 9..30 – 12.00 น. 
ห้อง: 988 
วัน: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (ส าหรับนศ.ภาควันเสาร์) 
เวลา: 9..30 – 12.00 น. 
ห้อง: 984  
**กรณุามาตรงเวลาทีน่ดัหมาย** 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.สุเมธี วงศศ์กัดิ ์ 
0-2902-0299 ตอ่ 2639 

 
การบรหิารการปฏบิตัิการ   หลักสตูรภาษาไทย ภาคปกต ิ

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0295-1 1 น.ส. รังสิมา อุ่นโสภา 

7-60-02-0372-8 2 น.ส. ญาณิศา สมสกุล 
7-60-02-0373-6 3 นาย ประมวล วุฒิพรพงษ์ 

 
Losgistic   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0317-3 1 น.ส. ศุภรัตน์ อภิชาติวงศ์ชัย 
7-60-02-0404-9 2 น.ส. ธิดาพร ใจธรรมดี 

 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 (ส าหรับนศ.ภาคปกติ) 
เวลา: 12..30 – 13.00 น. 
ห้อง: 981 
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 28 มกราคม 2561 (ส าหรับนศ.ภาควันอาทิตย์) 
เวลา: 12..30 – 13.00 น. 
ห้อง: - 
 

 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.ชตุมิาวด ีทองจนี 
0-2902-0299 ตอ่ 2640 / 081-855-6355 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์(ตรคีวบโท)  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0215-9 1 นาย ภูวรักษ์ ไผทรักษ์ 

7-60-02-0216-7 2 น.ส. น้ ามนต์ สุขสงวน 
7-60-02-0217-5 3 นาย ภากร พรประภาพิสุทธิ์ 

7-60-02-0218-3 4 น.ส. อรอนงค์ ทองกระจ่าง 

7-60-02-0219-1 5 น.ส. นฏกร สิทธิสุทธิ ์
7-60-02-0220-9 6 น.ส. ศุภธิดา มีทอง 

7-60-02-0221-7 7 น.ส. ศุภรดา เผือกงาม 

7-60-02-0222-5 8 นาย ศรัณย์ เถาสุวรรณ์ 
7-60-02-0223-3 9 นาย กานต์ ภักดีสุข 

7-60-02-0224-1 10 น.ส. ชนนิกานต์ จงไกรจักร 
7-60-02-0225-8 11 นาย อัมพุช พวงไม้ 

(รายชือ่มตี่อ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคปกติ  
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0126-2 1 น.ส. ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา 

 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาคปกต ิ(ตรตีวบโท)  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
5-59-02-7008-7 1 นาย เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ 

5-59-02-7009-5 2 นาย ธีรยุทธ แก้วเกร็ด 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา: 13..00 – 15.00 น. 
ห้อง: 981 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-56-02-0216-5 1 น.ส. พิมพ์ชนก สาราเปญ 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.คมสนั ตนัสกุล 
khomson.t@bu.ac.th 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0381-3 1 น.ส. ธีรารัตน์ เพ็ชรโยธิน 

7-58-02-0392-0 2 น.ส. ฟู ยีเริน 
7-59-02-0438-9 3 น.ส. สุพิชชา ไชยสมคุณ 

7-59-02-0440-5 4 น.ส. ญาธิณี เหลืองทรัพย์ทวี 

7-59-02-0444-7 5 น.ส. นิศารัตน ์สุรพัฒน์ 
7-59-02-0445-4 6 น.ส. พิมพร อ่ิมแสง 

7-59-02-0446-2 7 MISS TINGTING LI 

7-59-02-0447-0 8 น.ส. ชัญญานุช ชัยวิชิต 
7-59-02-0449-6 9 น.ส. กัญญดา ชมภูทิพย ์

7-59-02-0452-0 10 น.ส. ภัทราดา ยอดประสิทธิ์ 
7-59-02-0453-8 11 น.ส. อรกานต์ สุคนธวิโรจน์ 

7-59-02-0454-6 12 นาย พงศธร สุรพัฒน์ 

7-59-02-0457-9 13 นาย วิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ 
7-59-02-0461-1 14 นาย ภโวทัย ประเทืองสุขสกุล 

(รายชือ่มตี่อ) 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2  
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0156-9 1 น.ส. หลวั เชินเหม่ย 

 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา: 14.00 – 17.00 น. 
ห้อง: 951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0459-5 1 น.ส. นิสารัตน ์กระจ่างศรี 
7-59-02-0460-3 2 น.ส. นวรัตน์ ทรงไทย 

7-59-02-0464-5 3 น.ส. วิไลวรรณ สว่างแก้ว 

7-59-02-0466-0 4 น.ส. ณิชารีย ์ทวีพัฒนะพงศ์ 
7-59-02-0469-4 5 น.ส. หลวิ เหยียน 

7-59-02-0472-8 6 น.ส. ศิรณตา มั่นคงพรวิเชียร 
7-59-02-0473-6 7 น.ส. ลู่ หล ู

7-59-02-0475-1 8 น.ส. ประณาลี เหมเวช 

7-59-02-0476-9 9 น.ส. ระวิวรรณ เวียงตา 
7-59-02-0478-5 10 น.ส. อารยา สุวรรณสุจริต 

7-59-02-0479-3 11 นาย นิติพงศ์ มานะพงศ์ 

7-59-02-0480-1 12 น.ส. ชนันรดา วรพต 
7-59-02-0482-7 13 MISS YANG YING 

7-59-02-0483-5 14 MISS ZHOU YING 

7-59-02-0484-3 15 น.ส. มึ่งเจ๋ เวิน 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา: 9..00 – 12.00 น. 
ห้อง: 987 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0041-9 1 MISS LIU GUO 
7-60-02-0055-9 2 น.ส. ริติรัตน์ คล้ายสุขพงษ์ 

7-60-02-0058-3 3 น.ส. สายชล เลิศพิทักษ์ธรรม 

7-60-02-0071-6 4 น.ส. ชลชญา ศรีชัยปัญหา 
7-60-02-0086-4 5 นาย พิทยุตม์ เพชรพิฆาฏ 

7-60-02-0121-9 6 น.ส. นัทธมน นักพาณิชย์ 
7-60-02-0123-5 7 น.ส. สุพิกา  เพชรพิทักษ์ 

7-60-02-0134-2 8 น.ส. กานต์สินี แสนประสิทธิ์ 

7-60-02-0135-9 9 MISS ZHANG DAN 
7-60-02-0143-3 10 น.ส. บุษตรี วีระสิทธิ์ 

7-60-02-0146-6 11 นาย กิตติธัช แสงสวิทย์ 

7-60-02-0175-5 12 น.ส. ณภัทร อติคุณธนิน 
7-60-02-0189-6 13 นาย นัทธวัฒน์ ชาวดร 

7-60-02-0197-9 14 นาย พบสิริ เลาหศิริปัญญา 

7-60-02-0203-5 15 นาย เจี่ย ลู 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 
เวลา: 18..00 – 19.00 น. 
ห้อง: 956 



 

หมายเหตุ:  - ส าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - ส าหรับก าหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         ก าหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.อมัพล ชูสนกุ 
092-871-5516 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0244-9 1 นาย ต่อสกุล ประจวบวัน 

7-60-02-0248-0 2 นาย อรินทร์ อินทร์แจ้ง 
7-60-02-0306-6 3 น.ส. กิรตภัส มิตรวิจารณ์ 

7-60-02-0320-7 4 น.ส. ชฎาภา เตมีสุภาพ 

7-60-02-0322-3 5 นาย กฤษฎา ปานบ้านแพ้ว 
7-60-02-0327-2 6 น.ส. อริสา วีระวัฒนานันท์ 

7-60-02-0328-0 7 น.ส. ชาลิสา มณีกุล 

7-60-02-0389-2 8 น.ส. จิรปรีชา นัดสด 
7-60-02-0401-5 9 MISS YUN LIU 

7-60-02-0402-3 10 น.ส. อรกานต์ ฤกษ์วราคม 
7-60-02-0408-0 11 นาย ศรายุธ แดงขันธ์ 

 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 
เวลา: 9..00 – 17.00 น. 
ห้อง: 237 
 


