
 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

                      
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตลาด หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทิตย ์กลุ่ม 2 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา: 16.00 – 18.00 น.  ห้อง: 988 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0002-5 1 น.ส. กายกาญจน์ เสนแก้ว 

7-58-02-0015-7 2 นาย คฑาเทพ นิติสิริ 

7-58-02-0017-3 3 น.ส. ประภาพร เดชกิตติกร 
7-58-02-0021-5 4 น.ส. พรรณพร แซ่ผู่ 

7-58-02-0030-6 5 น.ส. ปรียานารถ ลายคราม 
7-58-02-0047-0 6 นาย ณัฐพล ปะมี 

7-58-02-0049-6 7 น.ส. นมัสการ มรรคสุนทร 

7-58-02-0055-3 8 น.ส. กรชนก ดิษฐเล็ก 
7-58-02-0062-9 9 น.ส. อุบลรัตน ์ชมรัตน์ 

7-58-02-0069-4 10 นาย ธีระวัฒน์ ศรีชา 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0293-0 1 น.ส. ภัสรา ทองขจร 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา: 16.30 – 19.30 น.  ห้อง: 942 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0070-2 1 น.ส. กรกช สุภาเนติรัตน์ 
7-58-02-0071-0 2 น.ส. พรรัตน์ รูปสูง 

7-58-02-0073-6 3 น.ส. พรชนก พลาบูลย์ 

7-58-02-0074-4 4 น.ส. สภุาวด ีปิ่นเจริญ 
7-58-02-0079-3 5 น.ส. เมฐิน ีภิญโญประการ 

7-58-02-0080-1 6 น.ส. จิดาภา ทัดหอม 

7-58-02-0114-8 7 น.ส. ฐิติรัชต์ จิระสถานนท์ 
7-58-02-0121-3 8 น.ส. ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร 

7-58-02-0122-1 9 น.ส. รัตนา กวีธรรม 
7-58-02-0124-7 10 น.ส. เมทินี จันทร์กระแจะ 

7-58-02-0129-6 11 น.ส. รัศมิ์ลภัส วรเดชธนันกุล 

7-58-02-0130-4 12 น.ส. ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล 
7-58-02-0137-9 13 นาย พงศกร ดีแสน 

7-58-02-0141-1 14 น.ส. กรรณิการ์ โพธิ์ศรี 

7-58-02-0142-9 15 น.ส. พิมลพรรณ ณ สมบูรณ์ 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.อมัพล ชูสนกุ 
092-871-5516 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา: 16.30 – 20.00 น.  ห้อง: 952 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0143-7 1 น.ส. คุ้มฟ้า อู่วิเชียร 

7-58-02-0144-5 2 น.ส. สุภาวดี ดวงทอง 
7-58-02-0146-0 3 น.ส. สุธีรา วงศ์เงินยวง 

7-58-02-0168-4 4 น.ส. นนทลี พรหมศิริ 

7-58-02-0177-5 5 น.ส. ธนสน เลิศชูโชต ิ

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0233-6 1 น.ส. วรลักษณ์ ชีพประกิต 
7-58-02-0235-1 2 น.ส. หัสรินทร์ ฉิมพลี 

7-58-02-0241-9 3 น.ส. อัครณี เมืองพันธ์ 

7-58-02-0246-8 4 น.ส. มินตรา ปันปลูก 
7-58-02-0251-8 5 น.ส. อภิสรา เจียรกุล 

7-58-02-0253-4 6 น.ส. มนัสนันต์ กัณหสินวัฒนา 

7-58-02-0265-8 7 น.ส. กุลิสรา อมรวุฒิทรัพย์ 
7-58-02-0280-7 8 น.ส. หทัยกานต์ อินทรสมบัติ 

7-58-02-0288-0 9 นาย บุญญรินทร์ ศรีภิรมย์ 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทิตย ์กลุ่ม 1 
 
 
 
 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
ทัว่ไป   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1 
 

 
 

(มตี่อ) 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0005-8 1 น.ส. นัทธ์ฐภัค มิ่งสัมพรางค์ 
7-58-02-0068-6 2 น.ส. ศิริลักษณ์ เพชรหมู่ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0007-4 1 น.ส. กนกวรรณ ศรีนวล 

7-58-02-0029-8 2 น.ส. ณิชา คงสืบ 
7-58-02-0051-2 3 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ คงวิโรจน์ 

7-58-02-0090-0 4 น.ส. พิชญา เชื้อสิงห์โต 
7-58-02-0131-2 5 น.ส. พิมพ์พิมล สาระหงษ์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0160-1 1 นาย มนตรี ประชากรธัญญกิจ 



 

 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทิตย ์กลุ่ม 2 
 
 
 
 
 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
 
 
 
 
 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย์   หลกัสูตรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทิตย ์กลุ่ม 3 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ** 
เวลา: 12.00 – 13.00 น. 
ห้อง: ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 9 ชั้น 9 (Meeting Room 1) 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-57-02-0193-4 1 น.ส. นันทา โสรัตน์ 

7-57-02-0281-7 2 นาย ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี 
7-58-02-0266-6 3 นาย เฉลิมฉัตร นาคมอญ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0223-7 1 น.ส. พนิตภัทร ปิยะภาณีพงษ์ 
7-58-02-0232-8 2 นาง ลลิตา พลซื่อ 

7-58-02-0263-3 3 น.ส. กันต์สุดา โกญจนาท 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0360-7 1 ว่าที่ ร.ต. วิวัฒน์ แสงเพ็ชร 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

ธรุกิจระหวา่งประเทศ   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1  
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา: 16.00 – 18.00 น.  ห้อง: 981 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0132-0 1 นาย ธีรวัฒน์ ธรรมกัลยา 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0298-9 1 น.ส. ธันยพรรัฐ จิรจรัสธนา 
7-58-02-0301-1 2 นาย ศุภวัฒน์ ตระกูลวีรศักดิ์ 

7-58-02-0305-2 3 นาย ธีรพล จิ๋วเจริญ 

7-58-02-0317-7 4 น.ส. เบญชภา แจ้งเวชฉาย 
7-58-02-0339-1 5 น.ส. ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น 

7-58-02-0345-8 6 นาย ณัฐธัญ โอกาศ 

7-58-02-0346-6 7 น.ส. กรรณิการ์ เนาวแสงศรี 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0362-3 1 น.ส. ชนัดดา น้อยศักดิ์ 

7-58-02-0377-1 2 น.ส. พรพรรณ ตาลประเสริฐ 

7-58-02-0381-3 3 น.ส. ธีรารัตน์ เพ็ชรโยธิน 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
ธรุกิจระหวา่งประเทศ   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 1  

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0148-6 1 MISS YUQING LIN 

7-58-02-0149-4 2 MISS TINGYU LU 

7-58-02-0151-0 3 MISS CHUNYING GUO 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร์-อาทติย ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0077-7 1 น.ส. ปรวีญ์ บุตรชา 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร์-อาทติย ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0038-9 1 นาย บุญฤทธิ์ หวังดี 

7-58-02-0332-6 2 น.ส. เย้ หยาง 

7-58-02-0337-5 3 พระมหา กฤษดา นนทวงษ์  
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา: 16.10 – 17.00 น.  
ห้อง: ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 9 ชั้น 9 (Meeting Room 1)  
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

การตลาด  หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 26 มิถุนายน 2559 
เวลา: 13.00 – 17.00 น.  ห้อง: 943 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-56-02-0216-5 1 น.ส. พิมพ์ชนก สาราเปญ 

7-58-02-0033-0 2 น.ส. ยลระวินทร ์เมฆรุ่งโรจน์ 
7-58-02-0099-1 3 นาย สรายุทธ เกศโสภาสฤษดิ์ 

7-58-02-0135-3 4 น.ส. สุชาดา พิพัฒนธร 

7-58-02-0155-1 5 น.ส. ชาลิสา สถีระกานนท์ 
7-58-02-0156-9 6 น.ส. เซนเหม่ย ลู 

7-58-02-0161-9 7 นาย เขมวัฒน์ คุ้มภัย 

7-58-02-0170-0 8 น.ส. กนกอร กล่อมแดง 
7-58-02-0171-8 9 นาย ชาคริต คําเนตร 

7-58-02-0178-3 10 น.ส. ทานตะวัน ตันติทวีวัฒนา 

7-58-02-0180-9 11 นาง ภัทรภร พูลเพิ่ม 
7-58-02-0222-9 12 น.ส. ปริรัตน์ มีเที่ยง 

7-58-02-0224-5 13 MISS XINMEI LIANG 
7-58-02-0230-2 14 น.ส. วรพร เอกมนัส 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

                       
การบรหิารทัว่ไป  หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
 
 
 
 
 
การเงิน  หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา: 16.00 – 18.00 น.  ห้อง: 982 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0229-4 1 น.ส. จิราภรณ์ วงศ์สุขเสมอใจ 

7-58-02-0272-4 2 น.ส. พิมพกานต์ พุทธศิริ 

7-58-02-0323-5 3 นาย ชัยธวัช โขวิฑูรกิจ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0311-0 1 น.ส. นันท์ลิน ีธนาสิริวงศ์ 

7-58-02-0353-2 2 นาง พัชราภรณ์ อ่ิมสมบัติ 

7-58-02-0379-7 3 น.ส. พุทธิพร โรจนพิทยากุล 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

                       
Logistic   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
 
 
 
การบรหิารการปฏบิตัิการ   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร-์อาทติย ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0250-0 1 นาย กฤติน ติ๊บปะละ 

 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา: 16.20 – 17.30 น.  ห้อง: 987 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0237-7 1 นาย สพล จันทร์ไพศาลสิน 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2558 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.สุทธภิัทร อศัววชิยัโรจน์ 
                       
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาคเสาร ์– อาทติย ์กลุม่ 2 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
** อาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดพบครั้งแรกกับนศ. ด้วยตนเอง 
หมายเหตุ:   สําหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0340-9 1 น.ส. เสริมพร อลงกตกิตติคุณ 


