
 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.คมสัน ตันสกุล 
khomson.t@bu.ac.th 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0016-9 1 น.ส. นชิาภา นัคราภิบาล 
7-61-02-0020-1 2 น.ส. ณัชชา ดวงพลอย 

7-61-02-0038-3 3 น.ส. เบญจมาศ ทัพชา 

7-61-02-0068-0 4 น.ส. ธนกร อริยาธนกูล 
7-61-02-0077-1 5 นาย วศะ ธรรมจักร 

7-61-02-0081-3 6 น.ส. สรลัชนา ลิ้มพรชัยเจริญ 

7-61-02-0098-7 7 น.ส. ภรัณยา เปรมสวัสดิ์ 
 
 

นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 30 มิถุนายน 2562 
เวลา: 12.00 – 12.30 น. 
ห้อง: 314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 
พฤติกรรมองค์กร   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0019-3 1 น.ส. อัจฉรา แซ่เฮ้ง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0021-9 1 น.ส. จุตติมาพร ช่วยบ ารุง 

7-61-02-0050-8 2 น.ส. นริศรา บุญเที่ยง 
7-61-02-0055-7 3 น.ส. กิ่งฉัตร โอฬารวัตร 

7-61-02-0075-5 4 น.ส. สุนิศา ศรีอุทัย 

7-61-02-0087-0 5 น.ส. กรัญญา สกุลรักษ์ 
การบริหารทั่วไป  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-61-02-0195-1 1 น.ส. พิธารัตน ์สุขะนินทร์ 

7-61-02-0227-2 2 น.ส. ปาจรีย ์จันทร์ศรี 

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

7-61-02-0259-5 1 น.ต. โชติวิทย์ วัฒนะคีรี 

พฤติกรรมองค์กร   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันอาทิตย์ 
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-59-02-0198-9 1 นาย ปภังกร บุญเพ่ิม 

 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที ่29 มิถุนายน 2562 
เวลา: 9.00 – 10.00 น. 
ห้อง: 981 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร 
การบริหารทั่วไป  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0023-5 1 นาย พัฒนะพงศ์ พงศ์นคินทร์ 

7-61-02-0086-2 2 น.ส. นชุนาฏ พูลเสม 
7-61-02-0121-7 3 น.ส. วรรัฏฐ์ แก้วไพรินทร์ 

7-61-02-0123-3 4 นาย ณพวัฒน์ บุษบกแก้ว 

7-61-02-0167-0 5 นาย วงศกร พงษ์ชีพ 
7-61-02-0182-9 6 น.ส. อรุณรัตน์ วิละรัตน์ 

การตลาด  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 
7-61-02-0114-2 1 นาย นพสิทธิ์ กลัดกระยาง 

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

7-61-02-0256-1 1 น.ส. ธีรดา ยังสันเทียะ 

7-61-02-0276-9 2 น.ส. ณัฐธิดา อรุณลักษณ์ 
 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที ่29 มิถุนายน 2562 
เวลา: 12.00 – 12.30 น. 
ห้อง: 432 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี 
02-407-3888 ต่อ 2640 

ธุรกิจระหว่างประเทศ   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0102-7 1 น.ส. ลี่ซือ อ้าย 
7-61-02-0131-6 2 น.ส. อสมาภรณ์ เขียวมีส่วน 

7-61-02-0150-6 3 น.ส. นัตติยา ทองสร้อย 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 
รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0254-6 1 น.ส. สุภาภรณ์ เล็กศิริ 

7-61-02-0275-1 2 น.ส. ณัฐตชา จันทกลัด  
 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที ่6 กรกฎาคม 2562 
เวลา: 10.00 – 11.00 น. 
ห้อง: 432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 
02-407-3888 ต่อ 2640 

การตลาด  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0111-8 1 น.ส. ธนัชพร ศรีเวชนันต์ 
7-61-02-0119-1 2 น.ส. ณัชชาณิชย ์ธนพรนภาเศรษฐ์ 

7-61-02-0124-1 3 น.ส. วรรณวจ ีดิสกะประกาย 

7-61-02-0143-1 4 น.ส. นรีรัตน ์มาทอง 
7-61-02-0147-2 5 น.ส. วรรณกมล ก้องกิดาการสกุล 

7-61-02-0154-8 6 น.ส. นัทธมน เล็บขาว 

7-61-02-0157-1 7 น.ส. รงรอง สามสาหร่าย 
 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 
เวลา: 18.30 – 19.00 น. 
ห้อง: 982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
E-mail: saranyapong.t@bu.ac.th 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1)  
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0126-6 1 น.ส. วณิชชา หริ่มนางค า  
การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2)  

รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0109-2 1 นาย โยเฮ ศรุจ สุขเกษม  
7-61-02-0193-6 2 นาย ปวีรกร ธนานันทกุล  

7-61-02-0213-2 3 นาย เปรมยศ ประสมศักดิ์ 

7-61-02-0244-7 4 น.ส. อารยา บุญปลูก 
 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 23 มิถุนายน 2562 
เวลา: 9.00 – 12.00 น. 
ห้อง: 981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นิตนา ฐานิตธนกร 
02-407-3888 ต่อ 2640 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
รหัสนักศึกษา เลขที่ ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0158-9 1 น.ส. รวิพร ภูวไพศาลกิจ 
7-61-02-0171-2 2 น.ส. ปรียาภรณ ์ป้องกัน 

7-61-02-0186-0 3 น.ส. วีรดา ม่วงสีตอง 

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

7-60-02-0252-2 1 นาย สรายุทธ์ พิทักษ์จันทร์ 

7-61-02-0044-1 3 นาย ทินกฤติ มังตรีสรรค์ 
7-61-02-0045-8 4 น.ส. มุกรวี เนตินาวิน 

 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 7 กรกฎาคม 2562 
เวลา: 10.00 – 13.00 น. 
ห้อง: 433 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.รพีสร เฟ่ืองเกษม 
02-407-3888 ต่อ 2640 

การเงิน  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0168-8 1 น.ส. ศิริพร บุญเกรียงชัย 
การเงิน  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0011-0 1 นาย ไชยศักดิ์ พรก่ าศุภะไพศาล 
7-61-02-0189-4 2 นาย อติวิชญ์ สาสนัส 

7-61-02-0229-8 3 น.ส. เพ็ญณภา พิศนอก 

7-61-02-0230-6 4 น.ส. ภัทราภรณ์ วงศ์วรอาภรณ์ 
7-61-02-0231-4 5 น.ส. อุทุมพร กล้วยไม้ 

7-61-02-0232-2 6 นาย บุญฤทธิ์ เหมปราชญ์ 
7-61-02-0233-0 7 น.ส. ปุณชญา ปัทม์กชกร 

7-61-02-0262-9 8 นาย นิธิศ ติรวิบูลสิน 

7-61-02-0283-5 9 น.ส. อังศุมาลี อุสาใจ 
7-61-02-0300-7 10 นาง วาสนา ปัญญารัตนกุล 

 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันอาทิตยท์ี่ 23 มิถุนายน2562 
เวลา: 14.30 – 17.00 น. 
ห้อง: 981 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ 
02-407-3888 ต่อ 2640 

การตลาด   หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 
รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0067-2 1 น.ส. ศุภมาส แสงหิรัญ 
7-61-02-0106-8 2 นาย ชนาวุฒิ มั่งมี 

7-61-02-0253-8 3 น.ส. ชมพักตร์ ชมทรัพย์จ าเริญ 

7-61-02-0294-2 4 น.ส. ศิริษา อินพุ่ม 
7-61-02-0295-9 5 น.ส. ภรณ์เฉลิม สันทัด 

7-61-02-0299-1 6 นาย จิรโชค จันทร์ไข่ 

 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 
เวลา: 19.00 – 20.00 น. 
ห้อง: 981 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 
02-407-3888 ต่อ 2640 

การตลาด  หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 
รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล 

7-61-02-0107-6 1 นาย พีรวิชญ์ วัฒนศิริพร 
7-61-02-0128-2 2 น.ส. วรลักษณ์ วิชัยประจักร์ 

7-61-02-0144-9 3 นาย บวรนันท์ ยุวยุทธ 

7-61-02-0145-6 4 น.ส. ศิริพร วุฒินาม 
7-61-02-0183-7 5 นาย สิทธิชัย อนันต์วัฒนาวิทย์ 

7-61-02-0188-6 6 น.ส. ภควรรณ รุ่งเจริญ 

 
 
นัดครั้งที่ 1 
วัน: วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 
เวลา: 18.30 – 20.00 น. 
ห้อง: 982 
 
 
 
 


