
 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน        : ดร. สุมนา ธีรกิตติกุล 
                                โทร. 083-5714900 
                                          อีเมล: sumanajune@gmail.com  
    

สาขา MBA-SMEs  หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251  (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นัดครั้งที่ 1  
วัน : จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (เป็นวันปกติเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สะดวกในวันเสาร์ของเดือนนี้) 
เวลา  : 9.00-11.00 น. 
ห้อง  : 981 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-57-02-0263-5 1 นาย สาโรช ทองเงิน 

7-59-02-0014-8 2 น.ส. กรศศิพรย์ ฐิตกุลรักษ์ 

7-59-02-0015-5 3 น.ส. วิชุดา รักชื่อ 

7-59-02-0018-9 4 น.ส. ภูษิตา อารีย์รักษ์วานิช 

7-59-02-0021-3 5 น.ส. พิชชาภา กิติธรรมาเสถียร 

7-59-02-0028-8 6 นาย พงศกร ลีนุกูล 

7-59-02-0039-5 7 นาย อภิชน ด ารงสันติสุข 

7-59-02-0047-8 8 น.ส. สุคันณา ผู้ฐานิสสร 

7-59-02-0069-2 9 นาย จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ 

7-59-02-0114-6 10 น.ส. กานติมา ก าเนิดเพชร 

7-59-02-0134-4 11 นาย ปัณณ์พัฒน์ ก่อกิจรุ่งสิริ 

7-59-02-0137-7 12 นาย รัฐพล เหลืองสมบูรณ์ 

7-59-02-0148-4 13 นาย สานนท์ เรืองแสง 

7-59-02-0158-3 14 นาย ปรเมศวร์ เชิญวิริยะกุล 

7-59-02-0167-4 15 นาย อธิปไตย ทรงวุฒิศีล 

mailto:sumanajune@gmail.com


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน       : ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล                                                        
โทร. 089-6660992 

   E-mail: suchart.t@bu.ac.th  
 

สาขา MBA-SMEs  หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251 (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
นัดครั้งที่ 1  
วัน : เสาร์ที่ 24 มิ.ย. 60 
เวลา  : 10.00-12.00 น. 
ห้อง  : 981 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-59-02-0194-8 1 น.ส. นันทิยา ศิริวิลาศ 

7-59-02-0250-8 2 นาย ณฐพงศ์ ทรัพย์พิพัฒน์ 

7-59-02-0256-5 3 นาย พรประสิทธิ์ โพธิ์ศรี 

7-59-02-0282-1 4 น.ส. ชลธิดา ตันติรัตนุกุล 

7-59-02-0293-8 5 น.ส. พิชญาภา บุญปัญญานนท์ 

7-59-02-0294-6 6 น.ส. ธมกร บุญปัญญานนท์ 

7-59-02-0308-4 7 น.ส. ปฐมาภรณ์ เกตุมาลา 

7-59-02-0312-6 8 น.ส. สชุาวดี กิจเกษตรสถาพร 

7-59-02-0318-3 9 น.ส. ทิวา แก้วผ่อง 

7-59-02-0325-8 10 น.ส. ทศวรรณ ปานแก้ว 

7-59-02-0328-2 11 น.ส. วิรญา แสงศิริตระกูล 

7-59-02-0329-0 12 น.ส. เบญจรัตน์ วังนาค 

7-59-02-0334-0 13 น.ส. โรสรินทร์ เศรษฐีวราศิริ 

7-59-02-0352-2 14 นาย ประเสริฐ สุวรรณเสรีเกษม 

7-59-02-0363-9 15 น.ส. ฐิติมา รวดเรว็ 



 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 
อาจารย์ผู้สอน       : 1) ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์          2) ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย         
                โทร. 1580      โทร. 1125 
      E-mail: kittika.l@bu.ac.th      E-mail: veerapong.m@bu.ac.th 
 
สาขา MBA-SMEs  หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251 (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท) 
 

 

 

 

 

นัดครั้งที่ 1  
วัน : เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 
เวลา  : 13.00-15.00 น. 
ห้อง  : 984 
 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
  
 
 
 
 

 
 
 

 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-59-02-0364-7 1 น.ส. ศศิธร วงพิมล 

7-59-02-0369-6 2 น.ส. ภัสราภรณ์ แซ่อ้ึง 

7-59-02-0372-0 3 น.ส. เนตรชนก น้ าจันทร ์

7-59-02-0373-8 4 นาย ณัฏฐ์ นาควัชระ 

7-59-02-0374-6 5 น.ส. รินรดา พงษ์สุภา 

mailto:kittika.l@bu.ac.th


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 
อาจารย์ผู้สอน       :     ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย         
                 โทร. 1125 
       E-mail: veerapong.m@bu.ac.th 
 
สาขา MBA-SMEs  หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251 (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท) 
 

 

 

 

 

นัดครั้งที่ 1  
วัน : เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 
เวลา  : 13.00-15.00 น. 
ห้อง  : 984 
 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-59-02-0384-5 1 นาย เอกวิทย์ พิพัฒนติกานันท ์

7-59-02-0386-0 2 นาย เรมอนด์ อู๋ 

7-59-02-0387-8 3 นาย กฤตมุข นาคปฐม 

7-59-02-0389-4 4 นาย สุชาครีย์ ทรายทอง 

7-59-02-0391-0 5 นาย สิทธิชัย ชูวงษ ์



 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 
อาจารย์ผู้สอน       : ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์                                                       
   โทร. 1617 
   E-mail: kasemson.p@bu.ac.th 
 
สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251 (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท) 
 

 

 

 

 

 

 

นัดครั้งที่ 1  
วัน : -                                                                                                                                  

เวลา  : -                                                                                                             

ห้อง  :  - 

หมายเหตุ    :   ไม่มีการนัดเนื่องจากได้เข้าพบในวันที่มีการอธิบายรวมแล้ว  
                    แต่ให้ส่งงานบทที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 60 

 
 
 

 
 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-59-02-0402-5 1 น.ส. นลินา เริ่มรู ้

7-59-02-0405-8 2 นาย ธนบูรณ์ จรัสรุ่งเรืองสิน 

7-59-02-0409-0 3 นาย วศิน ตรีรัตน์คุณากร 

7-59-02-0410-8 4 ส.ต.ท. รชัตะ รัตนจงจิตรกร 

7-59-02-0415-7 5 น.ส. เกษา นิ่มระหงษ์ 

7-59-02-0430-6 6 น.ส. พรพรรณ เกิดปราชญ์ (รังสิต) 

7-59-02-0431-4 7 น.ส. สุทัตตา เชื้อวู้หลิม (รังสิต) 

mailto:kasemson.p@bu.ac.th


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน        : ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 
                                         โทร. 081-855-6355 
                                         อีเมล: chutimavadee.t@bu.ac.th 
    

สาขา MBA-SMEs (Beauty &Fashion) หลักสูตรภาษาไทย Section: 7251  (วิทยาเขตกล้วยน ้าไท)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
นัดครั้งที่ 1  
วัน :  เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 
เวลา  :  10.00-11.00 น. 
ห้อง  :  983 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง  
  

 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 
7-59-02-0025-4 1 น.ส. เบญจวรรณ สระวัง 

7-59-02-0122-9 2 น.ส. ชิดชนก ศรีถัทธ์ 

7-59-02-0186-4 3 น.ส. ดวงใจ แซ่แต้ 

7-59-02-0252-4 4 นาย ตฤณ อ่วมสอาด 

7-59-02-0267-2 5 นาย ชัยวัฒน์ ม่วงทอง 

7-59-02-0296-1 6 น.ส. ณัฏฐชยากาญจน์ บินสุวรรณ์ 

7-59-02-0303-5 7 น.ส. พิมพ์ชนก กุลจรัสธนา 

7-59-02-0379-5 8 น.ส. ณัฏฐพร ศุภสรรพตระกูล 

7-59-02-0380-3 9 น.ส. วราภรณ์ แก้วค าหาญ 

7-59-02-0390-2 10 น.ส. จิรชัยา วิจิตร 

7-59-02-0394-4 11 น.ส. วรางค์ อ่อนจันทร์ 

7-59-02-0239-1 12 น.ส. ณัฐภสัสร ชาลีกุล 



 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ผู้สอน       : ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว      
                               โทร. 081-924-6069 
   E-mail: krairoek.p@bu.ac.th    
 สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7253  (วิทยาเขตรังสิต)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดครั้งที่ 1  

วัน:  อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560  เวลา:  14.00 – 15.00 น. 
ห้อง  :  ร้านแมคโดนัลด์ อาคาร Imagine วิทยาเขตรังสิต 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง  

รหัสนักศึกษา No. ช่ือ-สกุล 
7-59-02-0283-9 1 น.ส. วัชริยาพร โสภามา 

7-59-02-0288-8 2 น.ส. ภัทรภร อ้นมณ ี

7-59-02-0289-6 3 นาย พรสวรรค์ สิทธิชัยวัฒนา 

7-59-02-0290-4 4 น.ส. นภวรรณ กลิ่นอ่อน 

7-59-02-0305-0 5 น.ส. พิมพ์ชนก ใจคิด 

7-59-02-0354-8 6 นาย พรชัย ส าราญรื่น 

7-59-02-0366-2 7 น.ส. โรศนา ยอดประเสริฐ 

7-59-02-0367-0 8 นาย ภรณัยู ทองศรีสมบูรณ ์

7-59-02-0370-4 9 นาย พีรพล ชัยมัธยมผล 

7-59-02-0377-9 10 น.ส. รัตตภรณ์ ใช้ธูปทอง 

7-59-02-0381-1 11 นาย อรรถชัย ชูปรีชา 

7-59-02-0382-9 12 น.ส. ดาลดา นนททรัพย ์

7-59-02-0383-7 13 น.ส. จรสันภา กิจสะสม 

7-59-02-0396-9 14 นาย กิตติคณุ วุฒิพิศาล 

7-59-02-0404-1 15 น.ส. พิมพ์สริิ อยู่จันทร ์

7-59-02-0427-2 16 นาย อนุชัย ปรีดาพิพัฒน์พงศ์ 

5-59-02-7045-9 17 น.ส. ศิรดา มานะวิจติวนิช 

5-59-02-7047-5 18 นาย วรเมธ เกตุวัตถา 

mailto:krairoek.p@bu.ac.th


 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน       : ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์     
                               โทร. 2643/084-7148150  
                              E-mail: sumetee.w@bu.ac.th  
 

สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7253  (วิทยาเขตรังสิต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
นัดครั้งที่ 1  
วัน :  เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 
เวลา  :  13.00 – 14.00 น. 
ห้อง  : คณะบริหารธุรกิจ อาคาร A 7 ห้อง 201 วิทยาเขตรังสิต 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง  

รหัสนักศึกษา No. ช่ือ-สกุล 
7-59-02-0117-9 1 น.ส. จริยา สนิทรตัน ์

7-59-02-0127-8 2 น.ส. วรัตม์ชยา ภู่โหมด 

7-59-02-0133-6 3 น.ส. มัทนา เสือกล้า 

7-59-02-0135-1 4 น.ส. อาทิตยา นารถมณ ี

7-59-02-0145-0 5 น.ส. รัตน์ชา เปล่งอุดมกิจ 

7-59-02-0152-6 6 น.ส. ปภาดา สุกาญจนาภรณ์กลุ 

7-59-02-0153-4 7 น.ส. กัญญารัตน์ นัยศิร ิ

7-59-02-0190-6 8 น.ส. วชิรา เทพามาตย ์

7-59-02-0245-8 9 น.ส. พชรพร บ ารุงกิจ 

7-59-02-0246-6 10 น.ส. พิชญา ยะโพ 

7-59-02-0263-1 11 นาย พีรณัฐ ชัยอนงค์ 

7-59-02-0266-4 12 นาย อานันท์ กสานติ์สกลุ 

7-59-02-0268-0 13 น.ส. นฤมล หนวดงาม 

7-59-02-0273-0 14 น.ส. กมลชนก ภูแสงสั้น 

7-59-02-0276-3 15 นาย คณธัช ไพบูลย์วรากิจ 

5-59-02-7043-4 16 น.ส. ธนพร นิลนิเวศ 

5-59-02-7044-2 17 น.ส. พิชชาพร เริ่มเจริญสุข 



 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

วิชา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 
 

อาจารย์ผู้สอน       :     1. ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์  
                                  โทร. 082-3215858    E-mail: prawat.b@bu.ac.th          

 

สาขา MBA-SMEs หลักสูตรภาษาไทย Section: 7253  (วิทยาเขตรังสิต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
นัดครั้งที่ 1  
วัน : อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 
เวลา  :  13.00 – 14.00 น. 
ห้อง  :  ร้านแมคโดนัลด์ อาคาร Imagine วิทยาเขตรังสิต 
หมายเหตุ    :   ส าหรับนัดครั้งต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง  

รหัสนักศึกษา No. ช่ือ-สกุล 
7-58-02-0316-9 1 น.ส. ฉัตวณัฐ สว่างอารมย ์

7-58-02-0321-9 2 น.ส. สุธาสินี บุญรอด 

7-58-02-0324-3 3 น.ส. พัณณ์ชิตา วงษ์แสงเงินอ่อน 

7-59-02-0034-6 4 นาย ชนินทร์ ช้ินอินมนู 

7-59-02-0036-1 5 น.ส. ระพีพรรณ ดวงพลพร 

7-59-02-0038-7 6 นาย ศรัณย์ บุญยัง 

7-59-02-0046-0 7 MISS YUEH NING LO 

7-59-02-0060-1 8 น.ส. ธารณิี เฉียบแหลม 

7-59-02-0070-0 9 น.ส. สุดาภา สุขชูศร ี

7-59-02-0071-8 10 นาย รัชพล เหล็กสิงห ์

7-59-02-0080-9 11 น.ส. วาสฏิฐี วาสิกศิร ิ

7-59-02-0082-5 12 น.ส. อภิญญา ประสมทอง 

7-59-02-0101-3 13 น.ส. ภัทรลักษณ์ น้อยนาค 

7-59-02-0104-7 14 นาย ปกรณ์ เจตน์วิทยาชาญ 

7-59-02-0111-2 15 นาย พงษ์ธร บุญยาสัย 

7-59-02-0116-1 16 นาย นฤเบศร์ ผลไม ้

5-59-02-7048-3 17 นาย ณัฏฐ์ชนาธิป ชิวะสุจินต ์

mailto:prawat.b@bu.ac.th

