
 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด (MK)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคปกต ิ 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0299-7 1 น.ส. จิตติมา เดชอุดมวัฒนา 

การตลาด (MK)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาคค่ า 
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0357-1 1 นาย เลิศจรัส อ้ึงอัจจิมากูล 

การตลาด (MK)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1  
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-58-02-0149-4 1 น.ส. ทิงอยู่ หล ู

7-59-02-0371-2 2 นาย ปุริม ตันตินวะชัย 
การตลาด (MK)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-58-02-0156-9 1 น.ส. หลวั เชินเหม่ย 

7-58-02-0224-5 2 น.ส. ซินเหมย เหลียง 

 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 
เวลา: 9.30 – 11.00 น.  
ห้อง: 987 
 
 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด (MK)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0332-4 1 น.ส. จิราภา นนทรี 

 
 

นดัครัง้ที ่1 อาจารยท์ีป่รึกษาจะนดักบันศ.เองโดยตรง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด (MK)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0140-1 1 นาย วศุชา โพธิ์กิ่ง 

7-59-02-0236-7 2 นาย ปกรณ์ แสงแก้ว 
การตลาด (MK)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0285-2 1 น.ส. พาขวัญ ดวงนุช 
7-60-02-0286-0 2 นาย วรพจน์ ศิริรัตน์ 

7-60-02-0287-8 3 นาย ธนวัต วังอมรมิตร 

7-60-02-0289-4 4 น.ส. อตินุช กิจวัฒนาบูลย์ 
7-60-02-0294-4 5 น.ส. นฤมล ทรัพย์มี 

7-60-02-0298-5 6 น.ส. รุ่งอรุณ กล่ าศรี 
7-60-02-0356-1 7 น.ส. เมทินี วีรเมธากุล 

7-60-02-0388-4 8 น.ส. จุฑามณี พงษ์โพธิ์ 

 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 
เวลา: 18.30 – 19.30 น. 
ห้อง: 943 
 
 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การวางแผนทางการเงิน / เศรษฐกจิพอเพยีง   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-59-02-0142-7 1 น.ส. สาธิตา ศุภาพิชญ์ชุติภาส 

การเงิน (FI)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร์ กลุม่ 2 
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0311-6 1 นาย ปณพัฒน์ ประสานบุญเลิศ 

 
 

นดัครัง้ที ่1 อาจารยท์ีป่รึกษาจะนดักบันศ.เองโดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การบรหิารทรัพยากรมนษุย ์ (HR) หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0001-3 1 น.ส. ศิวิมล เมืองน้อย 

7-60-02-0052-6 2 MR. SHU YUFANG 
7-60-02-0166-4 3 น.ส. พรพรรณ เดชะศิริประภา 

7-60-02-0182-1 4 น.ส. อรอุมา ธนกุสุมาลย์ 

7-60-02-0235-7 5 น.ส. อาภานันท์ ดุลยธรรมภักดี 
พฤตกิรรมองค์กร (OB)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0045-0 1 น.ส. ณัฐรัตน ์สุขใย 
การบรหิารทัว่ไป (GM)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0136-7 1 นาย ปุณณวิช แก้วล้อม 

การบรหิารทัว่ไป (GM)   หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2  

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0183-9 1 น.ส. กรกานดา ชัยชูโชต ิ

7-60-02-0350-4 2 นาย คีตกานท์ สายอรุณ 

(รายชือ่มตี่อ) 
 
 
 



 

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

การบรหิารทรัพยากรมนษุย ์ (HR) หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0290-2 1 นาย ณัฐนนท์ ขวัญทอง 

7-60-02-0310-8 2 น.ส. ทิพกฤตา พงษ์แก้ว 
7-60-02-0365-2 3 นาย ปฐวี ไทรงาม 

7-60-02-0366-0 4 น.ส. เพชรมรกต พิพัฒโนทัย 

พฤตกิรรมองค์กร (OB)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 
รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0331-4 1 น.ส. ชิดชนก ไชยเสนา 

7-60-02-0406-4 2 น.ส. กนกวรรณ ล าพอง 
 
 

นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 24 มิถุนายน 2561 
เวลา: 9.00 – 11.00 น.  
ห้อง: 988 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0002-1 1 นาย วิชุณห์ สกุลยง 

7-60-02-0169-8 2 น.ส. วิไลวรรณ สุนทรวิภาต 
7-60-02-0180-5 3 น.ส. ภารดี เล็กทิมทอง 

การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0303-3 1 นาย เดชา จิตแสง 

7-60-02-0309-0 2 น.ส. จิราพร ม่วงงาม 

7-60-02-0348-8 3 น.ส. เพ็ญศิริวรรณ อิ่มอาบ 
7-60-02-0353-8 4 น.ส. นชุทยา เลิศพร 

7-60-02-0354-6 5 น.ส. ศิวพร เทียมกระโทก 
การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 3 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-59-02-0446-2 1 MISS TINGTING LI 
7-59-02-0482-7 2 MISS YANG YING 

 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันเสาร์ที ่23 มิถุนายน 2561 
เวลา: 12.00 – 13.00 น. 
ห้อง: 237 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0015-3 1 นาย ณัฐสิทธิ์ ตั้งสุจริตธรรม 

7-60-02-0031-0 2 น.ส. ศิริภาภรณ์ บุญมา 

7-60-02-0032-8 3 น.ส. หัสยา อินทคง 
7-60-02-0054-2 4 น.ส. อัฐภิญญา ปัทมภาสสกุล 

7-60-02-0080-7 5 นาย ณัฏฐ์กร ชื่นวัฒนพงศ์ 

7-60-02-0132-6 6 น.ส. สรรชุดา พลายบัว 
การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0252-2 1 นาย สรายุทธ์ พิทักษ์จันทร์ 

7-60-02-0361-1 2 นาย วรัตถ์ ศรีไพศาลเจริญ 

7-60-02-0363-7 3 น.ส. มนนัทธ ์เคนศรี 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 24 มิถุนายน 2561 
เวลา: 9.00 – 17.00 น. 
ห้อง: 987 

 
 
 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
ธรุกิจระหวา่งประเทศ (IB)  หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0099-7 1 นาย เอกวิทย์ ต่ายแต้มทอง 

7-60-02-0144-1 2 นายพงศกร งามวิวัฒนสว่าง 
7-60-02-0199-5 3 น.ส. อัมรินทร์ จันทนะ 

การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร์ กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0142-5 1 น.ส. ภคมน เนตรไสว 

7-60-02-0163-1 2 น.ส. กานติมา ฤทธิ์วีระเดช 

7-60-02-0165-6 3 นาย ก าพล ลีไพบูลย์วงศ์ 
7-60-02-0167-2 4 นาย ไตรภพ ขันธรรม 

ธรุกิจระหวา่งประเทศ (IB)  หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 
รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0395-9 1 MISS YI XIN 

7-60-02-0396-7 2 นาย จาง หัวเหว่ย 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 24 มิถุนายน 2561 
เวลา: 9.30 – 12.00 น. 
ห้อง: 985 
 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

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

 
การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0170-6 1 นาย สรวิศ เทศธรรม 

7-60-02-0181-3 2 น.ส. อัษฎาพร วงษ์พิพัฒน์พันธ์ 
การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0206-8 1 นาย ทินภัทร คุปต์ธนาภรณ์ 
7-60-02-0243-1 2 นาย คงพัฒน์ เค้าอ้น 

7-60-02-0245-6 3 นาย สุทธิรักษ์ ให้นุช 

7-60-02-0251-4 4 น.ส. พิมพ์ กฤตยาไชยวัฒน 
7-60-02-0283-7 5 น.ส. จรรยา ฉลาดแย้ม 

7-60-02-0377-7 6 นาย ปิยศักดิ์ ขุนหมื่น 
การบรหิารการปฏบิตัิการ (OM)  หลักสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา No. ชื่อ-สกลุ 

7-60-02-0249-8 1 น.ส. พรรณปพร เอ่ียมส าอางค์ 
 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 24 มิถุนายน 2561 
เวลา: 10.00 – 12.00 น. 
ห้อง: 943 

 



 

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

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2560 
บธ. 715 การคน้คว้าอิสระ 

อาจารย์ทีป่รกึษา: ดร.อมัพล ชูสนกุ 
092-871-5516 

 
การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 1 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0184-7 1 น.ส. ภรภัทร จันกลิ่น 

7-60-02-0201-9 2 น.ส. ธิติรัตน์ ศุพิพัฒสกุล 
7-60-02-0207-6 3 น.ส. ยวุดี กุลชนะชุติพร 

7-60-02-0208-4 4 น.ส. ธัญญพัทธ์ ทรงสุข 

7-60-02-0237-3 5 น.ส. อธิษฐาน สิริสุทธิ 
7-60-02-0255-5 6 น.ส. ชุติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ 

การตลาด (MK)  หลกัสตูรภาษาไทย ภาควนัเสาร ์กลุม่ 2 

รหสันักศึกษา เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 
7-60-02-0368-6 1 นาย ภาณุวิชญ์ นิลโต 

 
นดัครัง้ที ่1  
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 24 มิถุนายน 2561 
เวลา: 9.00 – 17.00 น. 
ห้อง: 981 


