
 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 
krairoek.p@bu.ac.th 

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

1 7-60-02-0204-3 น.ส. ปวีณา แป้นแก้ว 
2 7-61-03-0075-3 น.ส. ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ 

3 7-62-02-0001-9 น.ส. เจียเซียน แซ่จาง 

4 7-62-02-0002-7 น.ส. วรลักษณ์ นครแสน 
5 7-62-02-0007-6 นาย จิรภาส หงษาครประเสริฐ 

6 7-62-02-0010-0 นาย กิตติศักดิ์ พิมพ์อ่ า 

7 7-62-02-0011-8 นาย เกียรติภูมิ นาควรรณกิจ 
8 7-62-02-0012-6 น.ส. วิลาศิณี เกิดสมบุญ 

9 7-62-02-0013-4 น.ส. ศิวภรณ์ สร้อยจันทร์ 
 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.วรวัฒน์ จรดล 
worawat.j@bu.ac.th 

การบริหารการปฏิบัติการ (OM) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0006-8 น.ส. เซี่ยวเหม่ย หยาง 
2 7-62-02-0062-1 น.ส. ฮุ่ยหมิน เจ้า 

การบริหารการปฏิบัติการ (OM) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 7-62-02-0135-5 นาย เสฎฐพงษ์ เลิศรุ่งพาณิชย์ 

 

นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ ์
sumetee.w@bu.ac.th 

การบริหารทั่วไป (GM) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0014-2 นาย ภูวเดช นิลพฤกษ์ 
2 7-62-02-0016-7 น.ส. ปภาวด ีกาญจนรัตกุล 

3 7-62-02-0033-2 น.ส. ชนิสรา กุลสันติวงศ์ 

4 7-62-02-0038-1 นาย อภิชัย จิตรพานิชเจริญ 
5 7-62-02-0058-9 น.ส. ชลิดา ทิพย์มงคล 

การบริหารการปฏิบัติการ (OM) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 7-62-02-0063-9 MISS Wenqian Chen 

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

1 7-62-02-0069-6 น.ส. ชนัญชิดา กันศิริ 

2 7-62-02-0091-0 น.ส. อาภาภรณ ์ขวัญเจริญ 
 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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 
suthinan.p@bu.ac.th 

พฤติกรรมองค์กร (OB) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-61-02-0178-7 ร.ต.ท. เหมชาต ิสุวพิศ 
2 7-62-02-0015-9 นาย อรรถพล ทองดี 

3 7-62-02-0036-5 นาย ภากร แสงเนียม 

4 7-62-02-0042-3 น.ส. ภาวิน ีองคานุภาพ 
5 7-62-02-0043-1 น.ส. กนกวรรณ องคานุภาพ 

6 7-62-02-0070-4 นาย ธนพนธ์ กอบเกื้อ 

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

1 7-62-02-0031-6 น.ส. กานติมา สุริย์จามร 
2 7-62-02-0059-7 น.ส. จันทนิภา ไตรลักษณ์ 

พฤติกรรมองค์กร (OB) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 7-62-02-0121-5 นาย วัฒนชัย ไชยอ าพร 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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 
chutimavadee.t@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0020-9 นาย วศิน อัมโรสถ 
2 7-62-02-0021-7 น.ส. นราทิพย์ จักษุบท 

3 7-62-02-0022-5 น.ส. นันทิกา วิลัยลักษณ์ 

4 7-62-02-0023-3 นาย ประพัฒน์ โพธิ์สุ 
5 7-62-02-0027-4 น.ส. ดวงสมร หรั่งช้าง 

6 7-62-02-0029-0 ว่าที่ ร.ต.หญิง ฉัตรสุดา แสงประชาทัย 

7 7-62-02-0030-8 น.ส. ปิยธิดา จูคง 
8 7-62-02-0032-4 น.ส. เจนจิรา แสงสุ่ม 

9 7-62-02-0034-0 นาย อัมรินทร์ อ้วนมี 
10 7-62-02-0037-3 น.ส. เบญจรัตน ์รุ่งเรือง 

11 7-62-02-0039-9 น.ส. กัญจนพร ลิ้มผ่องใส 

12 7-62-02-0045-6 นาย ศุภณัฐฐ์ สุรสกุลวัฒน ์
การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0101-7 น.ส. สวรรยา ทองประสิทธิ์ 
 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 

 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อัจฉรา โยมสินธุ ์
atchara.y@bu.ac.th 

การเงิน (FI) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 1) 
เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0028-2 นาย พิศิษฐ์ อัศวบรรจงผล 
การเงิน (FI) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0087-8 น.ส. อภิชญา ชาพิภักดิ์ 
2 7-62-02-0141-3 น.ส. อภิญญา จุ้ยด้วง 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุมนา ธีรกิตติกุล 
sumana.t@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0046-4 น.ส. ชลิตา สังก าเนิด 
2 7-62-02-0047-2 น.ส. ปรภัสสร สัจจาอัครมนตรี 

3 7-62-02-0049-8 นาย วินเซนท์ ฟานตีนี่ 

4 7-62-02-0054-8 น.ส. ณภัทร ต.รุ่งเรือง 
5 7-62-02-0055-5 นาย ธนพล อมรกิจจา 

6 7-62-02-0061-3 MISS RUI WU 

7 7-62-02-0071-2 นาย ทศพร ลีลอย 
8 7-62-02-0073-8 นาง สริยา มาเหมาะโชค 

9 7-62-02-0197-5 น.ส. กัลยรัตน์ ศรีนิล 
การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0075-3 นาย นิติกุล อ าไพ 
 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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 
nittana.s@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0056-3 น.ส. เปมิกา จินตานนท์ 
การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0076-1 น.ส. ศุภวรรณ มหาวงศ์เมฆิน 
2 7-62-02-0077-9 น.ส. หซุ่ จิ้ง 

3 7-62-02-0082-9 น.ส. ณัฐณิชา ศิริประทุม 

4 7-62-02-0084-5 นาย กฤษฎา พลายพงษา 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 7-62-02-0118-1 น.ส. ฐานิกา อารีพันธุ์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 7-62-02-0134-8 นาย อัฐพล นิยม 

2 7-62-02-0181-9 น.ส. เทียนซิน เว้ย 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร 
nathanicha.n@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0074-6 น.ส. ณิชาภัทร อติเปรมินทร์ 
2 7-62-02-0143-9 นาย ปรัชญา ดอนจินดา 

3 7-62-02-0144-7 น.ส. นฤพร สุขเกษม 

4 7-62-02-0145-4 น.ส. สุภาวดี ตั้งล้ าเลิศ 
5 7-62-02-0146-2 น.ส. อริญรดา จันทร์เกษม 

การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 7-62-02-0064-7 น.ส. ชนิดา เกตุแก้ว 

2 7-62-02-0169-4 นาย ปิยะณัฐ โชคประสพรวย 
3 7-62-02-0177-7 น.ส. ณภัชฐ์ศริน กะโห้ทอง 

4 7-62-02-0178-5 นาย ฐนกร ฉ.โรจน์ประเสริฐ 

5 7-62-02-0180-1 น.ส. เจีย หลี ่
 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.หนึ่งหทัย อินทขันตี 
naunghathai.i@bu.ac.th 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 2) 
เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0079-5 น.ส. วิมลสิร ิสุทพัฒน์แก้ว 
2 7-62-02-0125-6 น.ส. นฐพร ไกรกลิ่น 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
1 7-62-02-0182-7 น.ส. จุ้นเหมย หาน 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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 
penjira.k@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0085-2 น.ส. สุดารัตน ์พลายพงษา 
2 7-62-02-0086-0 น.ส. วรรณนิสา ค าจะ 

3 7-62-02-0096-9 น.ส. งามสิร ีคงสกุล 

4 7-62-02-0098-5 นาย ศักดิธัช ศักดิ์แก้ว 
5 7-62-02-0102-5 น.ส. กมลชนก ชัยศิริชัยยะ 

6 7-62-02-0103-3 น.ส. พัชรนันท์ วิริยะธรรม 

7 7-62-02-0104-1 นาย อ าพล น้อยเเก้ว 
8 7-62-02-0114-0 น.ส. ณัฐวดี ทรัพย์ดีมงคล 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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 
rapeesorn.f@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0097-7 น.ส. ปิยะพร นัดพบสุข 
การเงิน (FI) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0157-9 นาย ปัญญาวุฒิ มณีจันทร์ 
2 7-62-02-0162-9 นาย ปฏิพล คุ้มกลัด 

3 7-62-02-0176-9 นาย กิตติพงษ์ พวงมาลา 

4 7-62-02-0205-6 นาย ธนพร ทองพูน 
5  7-62-02-0216-3   น.ส. วลัยพร วงศ์ปราโมทย์  

6 7-62-02-0219-7 นาย ศุภกิตติ์ ชาน ุ
 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
saranyapong.t@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0105-8 น.ส. ภัศราภรณ์ สมดุลย์พาณิชย์ 
2 7-62-02-0132-2 น.ส. ธนัชพร เนติโพธิ 

3 7-62-02-0142-1 นาย พีรพล โพพันหา 

4 7-62-02-0154-6 นาย ศิริศักดิ์ บุญรักษา 
การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0165-2 น.ส. ประภัสสร วงษ์อนุ 
2 7-62-02-0172-8 น.ส. ชนากานต์ ทองศักดิ์ 

3 7-62-02-0173-6 น.ส. ฐิติรัตน์ กลับกลาย 
4 7-62-02-0186-8 น.ส. อวัชฎา เหมทานนท์ 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นิสิต มโนตัง้วรพันธุ์ 
nisit.m@bu.ac.th 

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

1 7-62-02-0106-6 น.ส. นภัสร์นันท์ เสมอพิทักษ์ 
2 7-62-02-0107-4 น.ส. ปรารถนา ปากพลีนอก 

3 7-62-02-0115-7 นาย ณัฐกฤษ เชาว์ชาญกิจ 

4 7-62-02-0116-5 น.ส. อัญธิกา นทีวุฒิกุล 
5 7-62-02-0117-3 น.ส. วรรณิศา เสาวรส 

6 7-62-02-0119-9 นาย ภาณุวัฒน์ หอมวันทา 

7 7-62-02-0127-2 น.ส. พัชราภรณ์ เบ้าประทุม 
8 7-62-02-0129-8 น.ส. อภิชญา โกบุตร 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ 
lokweetpun.s@bu.ac.th 

การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 
เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0126-4 นาย เริงฤทธิ์ พลเหลือ 
2 7-62-02-0148-8 น.ส. อรุณรัตน์ งอกไม้ 

3 7-62-02-0155-3 น.ส. ชณัฐกานห์ บุตรชา 

4 7-62-02-0160-3 น.ส. พัชราภรณ ์อาลัยกลาง 
5 7-62-02-0161-1 น.ส. นฤมล สนหอม 

6 7-62-02-0163-7 น.ส. มินตรา ธรรมพงษา 

7 7-62-02-0164-5 น.ส. รัตนา มณีชาติ 
8 7-62-02-0195-9 น.ส. นิรมล สุวรรณพันชู 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

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

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

1 7-62-02-0004-3 นาย พีรพล ทวีคณารัตน์ 
การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 

เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0174-4 น.ส. นี หงอก เอียน ดอง 
2 7-62-02-0187-6 น.ส. ชุลีพร จุมพลหล้า 

3 7-62-02-0189-2 น.ส. กมลทิพย์ มาบุญ 

4 7-62-02-0192-6 น.ส. จิรพัชร หนูก าเหนิด 
5 7-62-02-0193-4 นาย ณัฐภูมิ สนธ ิ

6 7-62-02-0194-2 นาย นเรศ วิโรจน์เมฆาวณิชย์ 
 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BA 715 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี 
sasiprapa.c@bu.ac.th 

การตลาด (MK) หลักสูตรภาษาไทย ภาควันเสาร์ (กลุ่ม 3) 
เลขที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 7-62-02-0200-7 น.ส. พรรณรายณ์ กันทะจิตร 
2 7-62-02-0201-5 น.ส. สุจิตรา ใจเอ้ือ 

3 7-62-02-0202-3 น.ส. ปภาวิชญ์ บุญแกร 

4 7-62-02-0209-8 น.ส. เกสรา กิจศุภสิน 
5 7-62-02-0212-2 นาย ธนัยนันท์ พรสินศิริรักษ์ 

6 7-62-02-0214-8 นาย กิจกร ทวิสุวรรณ 

7 7-62-02-0215-5 นาย ศรัณย์ เหนือจักรวาล 
8 7-62-02-0218-9 นาย ชลธ ีอยู่สวัสดิ์ 

 
นัดครั้งที่ 1 อาจารย์ท่ีปรึกษานัดเองโดนตรง 
 
 


