
 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์  

02-407-3753-4 
การตลาด  หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกต ิ

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-60-02-0415-5 1 น.ส. พิมลวรรณ ทับอํ่า 

7-61-02-0095-3 2 น.ส. สราลี โรมรัตนพันธ์ 

7-61-02-0101-9 3 นาย ณัฐนนท์ เจริญหิรัญ 
7-61-02-0108-4 4 น.ส. เจนจิรา ภาคบุบผา 

7-61-02-0117-5 5 นาย ธนากรณ์ ฮู้ผลเอิบ 

7-61-02-0139-9 6 น.ส. หยุนหยี ่ฉ่าง 
7-61-02-0160-5 7 นาย เมธี โศภาพรรังสี 

7-61-02-0161-3 8 นาย ณภัทร ฟูเกียรติ 
7-61-02-0203-3 9 น.ส. ชลวรินทร์ แป้นสุวรรณ์ 

7-61-02-0204-1 10 น.ส. นัทธมน ตั้งเมืองทอง 

7-61-02-0214-0 11 นาย จารุเกียรติ ชัยพัฒน์วรากูล 
7-61-02-0279-3 12 นาย เตชิต อิศรางกูร ณ อยุธยา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์   หลักสูตรภาษาไทย ภาคเสาร์ (กลุ่ม 3) 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-59-02-0479-3 1 นาย นิติพงศ์ มานะพงศ์ 

นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (สําหรับนศ.ภาคปกติ) 
เวลา: 9..30 – 12.00 น. ห้อง: 981 
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 27 มกราคม 2562 (สําหรับนศ.ภาควันเสาร์) 
เวลา: 9..30 – 12.00 น. ห้อง: ตึก 9 ชั้น 9 

 
 



 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 

081-855-6355 
 
การตลาด  หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกต ิ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0006-0 1 น.ส. อัชฌาวด ีโฆษิตานนท์ 
7-61-02-0025-0 2 นาย ปริยรุฬห์ ศรีแผ้ว 

7-61-02-0127-4 3 นาย พุทธิพงศ์ หม่อมวงศ์ 

7-61-02-0169-6 4 น.ส. กนกวรรณ กลับวงศ์ 
7-61-02-0177-9 5 นาย โอภาส คําวิชัย 

7-61-02-0201-7 6 นาย พชรพล วงษ์เจริญ 

7-61-02-0250-4 7 น.ส. ธมนธรณ์ บุญเรือง 
7-61-02-0272-8 8 นาย ธนกิตติ์ จิตต์ประสงค์ 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-60-02-0203-5 1 นาย เจี่ย ลู 

7-61-02-0012-8 2 น.ส. กิตติยา มาทํามา 
7-61-02-0022-7 3 นาย ปรัชญา นันทปถวี 

7-61-02-0029-2 4 น.ส. พิชชญาพร เหมธร 

7-61-02-0051-6 5 น.ส. ปิยะฉัตร เอ่ียมบุญฤทธิ์ 
นัดครั้งที่ 1  
วัน: วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา: 13..00 – 14.00 น. 
ห้อง: 981 
 
 



 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.คมสัน ตันสกุล 

khomson.t@bu.ac.th 
การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-61-02-0035-9 1 น.ส. ณัฐกานต์ เตียววัฒนานนท์ 

7-61-02-0037-5 2 น.ส. ณัฐนันท ์โพธิแพทย์ 

7-61-02-0073-0 3 น.ส. ธัญญ์ฐิตา วัฒนาชีรานนท์ 
7-61-02-0074-8 4 น.ส. ปิยวรรณ ย้อยไชยา 

7-61-02-0137-3 5 น.ส. ธารธิดา จันทร์วีนุกูล 

7-61-02-0202-5 6 น.ส. อริสรา พินยาหาญ 
7-61-02-0251-2 7 นาย ปวีณ์วัศร์ ทรัพย์ปราชญ์ 

7-61-02-0258-7 8 นาย รพีพงศ์ ไกรยศธนานนท์ 
7-61-02-0284-3 9 นาย อิทธิ เหล่าชูชีพ 

 
นัดครั้งที่ 1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา: 10..00 – 12.00 น. 
ห้อง: 981 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 

E-mail: saranyapong.t@bu.ac.th 
การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1)  

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-60-02-0204-3 1 น.ส. ปวีณา แป้นแก้ว 

7-61-02-0126-6 2 น.ส. วณิชชา หริ่มนางคํา 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2)  
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-58-02-0332-6 1 น.ส. หยาง เหย ้

7-61-02-0109-2 2 นาย โยเฮ ศรุจ สุขเกษม 
7-61-02-0193-6 3 นาย ปวีรกร ธนานันทกุล 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3)  
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-59-02-0446-2 1 น.ส. ถิงถิง หลี่ 

7-59-02-0482-7 2 น.ส. หยาง หญิง 
การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย ์ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-60-02-0041-9 1 MISS LIU GUO 
7-60-02-0408-0 2 นาย ศรายุธ แดงขันธ์ 

นัดครั้งที่ 1  
วัน: วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา: 18.00 – 18.30 น. 
ห้อง: 986 
 
 
 



 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี 

02-407-3888 ต่อ 2640 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-61-02-0275-1 1 น.ส. ณัฐตชา จันทกลัด 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-60-02-0190-4 1 นาย ณรงค์เกียรติ์ อ่ําบุญ 

7-61-02-0063-1 2 น.ส. กนกวรรณ ราโชกาญจน์ 

7-61-02-0085-4 3 น.ส. ขนิษฐา สิทธาจารย์ 
7-61-02-0090-4 4 น.ส. ประกายดาว ดีปาละ 

7-61-02-0097-9 5 น.ส. ณัฐนวียา จารุอัครพัฒน์ 
7-61-02-0104-3 6 นาง ชัญญกัลย์ เลอ วอง ฮวน 

7-61-02-0105-0 7 น.ส. ขวัญชนก พะลัง 

7-61-02-0134-0 8 น.ส. วริศรา ศรีภิรมย์รักษ์ 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา: 9.30 – 12.00 น. 
ห้อง: 987 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 

02-407-3753-4 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-59-02-0033-8 1 น.ส. ธนภัทร ศรีนาค 

การบริหารทั่วไป   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-61-02-0004-5 1 น.ส. ตี๋ฝาน ซ้ง 

7-61-02-0057-3 2 นาย ธนากร เปียคง 

7-61-02-0149-8 3 MISS WENJUN JIANG 
พฤติกรรมองค์กร   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-61-02-0135-7 1 นาย พิตินันท์ กมลเนตร์ 

 
นัดครั้งที่ 1  
วัน: วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา: 10.00 – 12.00 น.  
ห้อง: 981 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์  

02-407-3888 ต่อ 2639 
 
Losgistic  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0115-9 1 นาย วีรวัฒน์ สายสีนวล 
7-61-02-0116-7 2 น.ส. กรรณิการ์ วงศ์โพธิสาร 

 
นัดครั้งที่ 1 
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะนัดกับนศ.เองโดยตรงค่ะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

หมายเหตุ:  - สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 - สําหรับกําหนดการส่งเล่มสอบ IS สามารถดูได้จาก Website  admission.bu.ac.th/grad  
เลือก            Independent Study   เลือก         กําหนดการต่างๆ 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นิตนา ฐานิตธนกร 

02-407-3888 ต่อ 2640 
 

การตลาด  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 
รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0166-2 1 นาย ธัญวริทธิ์ สมบัตินิมิตสกุล 
7-61-02-0220-7 2 นาย อัจชวิน เปรมอ่อน 

7-61-02-0221-5 3 น.ส. วลัยพรรณ แจ่มวรรณา 

7-61-02-0246-2 4 น.ส. สุพัตรา โพนเมืองหล้า 
7-61-02-0274-4 5 น.ส. มณีรุ้ง นิลชลา 

7-61-02-0298-3 6 น.ส. อติภา ถนอมแหยม 

7-61-02-0304-9 7 มัทนานิพัทธ์ ลัทธพลภาคิน 
7-61-02-0308-0 8 น.ส. อรินณา ตียากุล 

 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา: 10.00 – 12.00 น. 
ห้อง: 943 
 


