
 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0131-0 1 นาย กษิดิศ พรสงเคราะห์ 

7-59-02-0146-8 2 น.ส. ปรียารัตน์ ตู้จินดา 

7-59-02-0147-6 3 น.ส. อภิวรรณ พวงมณี 
7-59-02-0160-9 4 นาย เฉลิมพงศ์ คงชยณัฐ 

7-59-02-0265-6 5 น.ส. สชุาดา ปิ่นเกษ 
7-59-02-0309-2 6 น.ส. ผกาวรรณ บุตรน้้าเพ็ชร์ 

7-59-02-0319-1 7 นาย ธนาพล พุกพูน 

7-59-02-0322-5 8 น.ส. ปาริฉัตร สุขใส 
7-59-02-0326-6 9 น.ส. ชนิสรา กาญจนรัตกุล 

7-59-02-0362-1 10 น.ส. กนกพร แซ่ซื้อ 

7-59-02-0412-4 11 น.ส. กัญญ์ภัคพิมพ์ บ้าเพ็ญ 
7-59-02-0422-3 12 น.ส. วรฤทัย ชูฉ่้า 

7-59-02-0424-9 13 น.ส. พิราวรรณ ตรีรัตนกุลพร 

(รายชือ่มตีอ่) 
 
 
 
 
 
 



 

พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0103-9 1 น.ส. หทัยพันธน ์อินเปิ้น 

 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย์ หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0139-3 1 น.ส. พรจิรา ปัญญาฟู 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 
เวลา: 12.00 – 12.30 น. 
ห้อง: ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 1 ตึก 9 ชั้น 9 
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0236-7 1 นาย ปกรณ์ แสงแก้ว 

7-59-02-0255-7 2 น.ส. กชพรรณ ใจแกล้ว 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0003-1 1 น.ส. ธาวิน ีจันทร์คง 

7-59-02-0010-6 2 น.ส. เกวลี วัดพ่วงแก้ว 

7-59-02-0033-8 3 น.ส. ธนภัทร ศรีนาค 
7-59-02-0037-9 4 นาย รัตน์กนก ไวยศิลป์ 

7-59-02-0238-3 5 น.ส. อรรัมภา มุกดาเวช 
7-59-02-0253-2 6 นาย ปฐพี สุทธิวัฒนกุล 

7-59-02-0281-3 7 น.ส. เหลียง หลิงหลิง 

7-59-02-0333-2 8 นาย รุ่งกมล แซ่ลิ้ม 
7-59-02-0417-3 9 นาย ชัยชาญ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

7-59-02-0418-1 10 น.ส. ศุภิสรา โตศิริวัฒนานนท์ 

(รายชือ่มตีอ่) 
 
 
 
 
 



 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0277-1 1 นาย เสกสิทธิ์ มุ่งรวยกลาง 

7-59-02-0324-1 2 น.ส. พรายเลขา เลิศวณิชโรจน์ 

 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0425-6 1 นาย กวินพัฒน์ ปรางสวรรค์ 

 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 18 มิถุนายน 2560 
เวลา: 12.00 – 13.00 น. 
ห้อง: 981  
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0137-9 1 นาย พงศกร ดีแสน 
7-58-02-0141-1 2 น.ส. กรรณิการ์ โพธิ์ศรี 

7-59-02-0052-8 3 นาย กิตติวัฒน์ จิตรวัตร 
7-59-02-0061-9 4 น.ส. ธัญญลักษณ์ น้อยประชา 

7-59-02-0073-4 5 น.ส. ปวีณา เทพพิทักษ์ 

7-59-02-0078-3 6 MISS ZHANG LING 
7-59-02-0079-1 7 MISS YANG BIYING 

7-59-02-0099-9 8 น.ส. วศินี อิ่มธรรมพร 

 
Fintech หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0254-0 1 นาย กฤษณ์ จิตรประสงค์ 

(รายชือ่มตีอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การบรหิารทรัพยากรมนษุย์  หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทิตย ์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0084-1 1 น.ส. พัณณ์ชิตา รุ่งหิรัญธนากิตติ์ 

7-59-02-0129-4 2 น.ส. อิสรียาพร พรหมหาญ 

 
พฤตกิรรมองค์กร   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0119-5 1 น.ส. อรอุมา จันทรนคร 

7-59-02-0297-9 2 น.ส. ชนินันท์ ทิพย์ธัญญา 

7-59-02-0348-0 3 นาย ณัฐพล ไข่มุกด์ 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 
เวลา: 13.00 -  16.00 น. 
ห้อง: 941 
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0109-6 1 น.ส. พิมรัก สังข์อยู่ 

7-59-02-0136-9 2 นาย พีรพัฒน์ วิวัฒนานนท์ 

7-59-02-0138-5 3 น.ส. เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง 
7-59-02-0140-1 4 นาย วศุชา โพธิ์กิ่ง 

7-59-02-0142-7 5 น.ส. สาธิตา ศุภาพิชญ์ชุติภาส 
7-59-02-0143-5 6 น.ส. พชรพริมา นุชตะ 

7-59-02-0144-3 7 น.ส. ธัญนัทน์ ทราบรัมย์ 

7-59-02-0169-0 8 น.ส. พนิดา ทับทิมไทย 
7-59-02-0170-8 9 น.ส. ลักขณา พลวัน 

7-59-02-0171-6 10 น.ส. พนิดา สุฉันทบุตร 

7-59-02-0189-8 11 น.ส. กัลยา เมืองตะ 
 
การตลาด  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0156-9 1 น.ส. เซนเหม่ย ลู 

7-58-02-0224-5 2 น.ส. ซินเหมย เหลียง 

(รายชือ่มตีอ่) 
 
 
 
 



 

การบรหิารทัว่ไป   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทิตย ์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0211-0 1 น.ส. จุฑารัตน ์เลขวัฒนะโรจน์ 

 
IT   หลกัสูตรภาษาไทย ภาควนัอาทิตย ์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0241-7 1 นาย ชัชชัย พจน์สมพงษ์ 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 1 กรกฎาคม 2560 
เวลา: 18.30 – 20.55 น. 
ห้อง: 943 
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุม่ 1 
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุม่ 3 
 
 
 
ธรุกิจระหวา่งประเทศ   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0148-6 1 น.ส. หยูช้ิง หลิน 
7-58-02-0149-4 2 MISS TINGYU LU 

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

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0141-9 1 น.ส. ชนิศา อุดมทรัพย์ 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0423-1 1 น.ส. วีณา พงษ์พิทักษ์ 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2560 
เวลา: 13.30 – 15.30 น. 
ห้อง: ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 2 ตึก 9 ชั้น 9 
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0069-4 1 นาย ธีระวัฒน์ ศรีชา 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0381-3 1 น.ส. ธีรารัตน์ เพ็ชรโยธิน 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุม่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branding   หลกัสูตรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุ่ม 1 
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุม่ 2   
 
 
 

(รายชือ่มตีอ่) 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0009-8 1 น.ส. วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ 

7-59-02-0011-4 2 น.ส. ณฐาพัชร์ นันทพัฒน์สรัญ 

7-59-02-0051-0 3 นาย ศิลา ไชยมงคล 
7-59-02-0106-2 4 น.ส. วิภาวรรณ สุวรรณวงษ์ 

7-59-02-0108-8 5 น.ส. พรชนก ร่วมฤดีกูล 
7-59-02-0159-1 6 น.ส. เนตรนพิศ เกียรติกิตติกุล 

7-59-02-0258-1 7 น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีวิภาสถิตย์ 

7-59-02-0272-2 8 นาย อรรถพงษ์ มัชวงค์ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0118-7 1 นาย ชัชชัย บุญชูจรัส 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0248-2 1 น.ส. รุจิเรข ศรีแสนสุข 



 

การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุม่ 3   
 
 
 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0161-7 1 น.ส. สุนิตา ศรีพลนอก 

 
ธรุกิจระหวา่งประเทศ   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทิตย ์  
  
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 1 กรกฎาคม 2560 
เวลา: 13.00 – 15.00 น. 
ห้อง: 982 
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0377-1 1 น.ส. พรพรรณ ตาลประเสริฐ 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0157-5 1 นาย ชัยทัตน์ พุทธเดช 
7-59-02-0164-1 2 น.ส. พาน เซียวหร่าน 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ผศ.ดร.รวพิรรณ สภุาวรรณ์ 
0-2902-0299 ตอ่ 2640 

 
การตลาด   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุม่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 
เวลา: 13.00 – 15.00 น. 
ห้อง: 983 
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0249-0 1 น.ส. วัชราภรณ ์จันทร์เวชวิโรจน์ 

7-59-02-0306-8 2 น.ส. รดา เกตุแก้ว 

7-59-02-0313-4 3 น.ส. ศิวาพร วงษ์จ้อย 
7-59-02-0316-7 4 น.ส. ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย 

7-59-02-0327-4 5 น.ส. สุพรรษา บุบผาพันธ์ 
7-59-02-0332-4 6 น.ส. จิราภา นนทรี 

7-59-02-0336-5 7 นาย กรณัฏฐ์ นรทีทาน 

7-59-02-0337-3 8 นาย ณัฐกิตติ์ ศรีปัญญาวิชญ์ 
7-59-02-0347-2 9 น.ส. อิสราวลี เนียมศรี 

7-59-02-0361-3 10 น.ส. อาทิตยา ดาวประทีป 

7-59-02-0398-5 11 น.ส. วรรณิกา จิตตินรากร 
7-59-02-0419-9 12 น.ส. ภาวินีย ์หิ่งห้อย 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

                       
การเงิน  หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์ กลุ่ม 1 
 

 
 

 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2560 
เวลา: 14.00 – 16.00 น. 
ห้อง: ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 3 ตึก 9 ชั้น 9 
หมายเหตุ:   ส้าหรับนัดครั้งถัดไป อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดนักศึกษาเองได้โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0016-3 1 น.ส. จตุรพร บุญสุข 

7-59-02-0102-1 2 น.ส. ปิยากร คุปตเมธี 

7-59-02-0237-5 3 นาย พงศกฤษฎิ์ ศุภภาคิณ 



 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2559 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.อจัฉรา โยมสนิธุ์ 
 
เศรษฐกจิพอเพยีง   หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัอาทติย ์
 
 
 
 
 
 
นดัครัง้ที ่1  
อาจารยท์ีป่รึกษาจะนดักบันกัศึกษาเองโดยตรง 
 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0240-9 1 น.ส. อริสรา เกิดผล 


