
 
 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 1) 
วิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 

                  ตารางเวลาส่งงาน  
ก าหนดส่งงาน รายละเอียด 
วนัที่ 13 สิงหาคม 2564  - นกัศึกษาส่งหัวขอ้ให้อาจารยท์ี่ปรึกษา 
วนัที่ 30 กนัยายน 2564 - ส่งโครงร่างงานวิจยั (Research Proposal)  
วนัที่ 17 ธนัวาคม 2564 - ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์บทที่ 1-5 
วนัที่ 7-8 มกราคม 2565 - สอบน าเสนอผลงานการคน้ควา้อิสระ 
วนัที่ 20 มกราคม 2565 - บทความวิจยั (Research article) เป็น Microsoft word   

  ใส่ Thumb drive ต่อ 1 กลุ่ม 
- แบบฟอร์ม ว.9 และ ว.11   
 (โดยนกัศึกษาตอ้งเซ็นรับรองผลการตรวจอกัขราวิสุทธ์ิ/ 
  plagiarism report check) 

หมายเหตุ  ตารางเวลาส่งงานและการให้ค าปรึกษา 

อาจมีการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของท่านอาจารยท์ี่ปรึกษา แต่ตอ้งสอบน าเสนอผลงานตาม 

วนัและเวลาที่ก  าหนด 

 ส าหรับการจัดส่งรายงานการค้นคว้าอิสระ ส่ิงทีน่ักศึกษาต้องส่งอาจารย์ทีป่รึกษา ประกอบด้วย 
1. รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม (หนา้ปกสีฟ้าและเขา้เล่ม สันกาว)  
2. บทความการคน้ควา้อิสระ เพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ (ภาษาไทย)  จ านวน 1 ชุด (เยบ็มุม) ตวัอยา่งบทความ 

(ดูเอกสารแนบ) 
3. Thumb drive บันทึกไฟล์ข้อมูล  ประกอบด้วย รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบู รณ์ , 

บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และข้อมูลการประมวลผลทางสถิติ  (กรณีวิจั ยเชิงปริมาณ) 
ใน รูปแบบไฟล์  wo r d  และ  PDF  จ านวน  1  อัน  โดยระบุ ช่ื อ - สกุล   ร หัสนักศึกษา 
เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได ้และจงัหวดัของนักศึกษาไวบ้นซอง thumb drive อย่างชัดเจน 
โดยรายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์และบทความให้นักศึกษาจดัท าให้ถูกตอ้งตามรูปแบบ 
(Format) ที่ก  าหนดให้อยา่งเคร่งครัด 

สำหรับนักศึกษา 

 



4. แบบรายงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน (ว.9) และแบบรับรองผลการตรวจสอบการคดัลอกงาน
นิพนธ์ (ว.11) และรายงานผลการตรวจสอบการคดัลอกจากระบบ เฉพาะส่วนแรก (โดยนกัศึกษา
ตอ้งเซ็นรับรองผลการตรวจอกัขราวิสุทธ์ิทุกแผ่น/plagiarism report check) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่ม 1 รุ่น 1) 

วิชา BUS 7096 การคน้ควา้อิสระ (ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564) 
ตารางการท างาน 

วนัที่  รายละเอียด 

       20 สิงหาคม 2564 - อาจารยส่์งหัวขอ้ให้ทางโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
เพื่อเสนอขออนุมตัิจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
*หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการอนมุัติเรียบร้อยแล้ว 

จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือหัวข้อได้อีก 

       30     กนัยายน  2564 ส่งโครงร่างงานวิจยั (Research Proposal) 

      5– 27  พฤศจิกายน  2564 อาจารยส์ามารถเดินทางไปให้ค าปรึกษาแก่นกัศึกษา 2 
คร้ังแต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ Covid 19 
หากสถานการการณไ์ม่ดีขึ้น 
อาจารยส์ามารถให้ค าปรึกษานกัศึกษาทางออนไลน์  
กรุณาตรวจสอบก่อนจองตัว๋เคร่ืองบินและที่พกั 

       17 ธนัวาคม 2564 นกัศึกษาส่งเล่มวิจยัฉบบัสมบูรณ์ บทที่ 1-5 

      7-8 มกราคม 2565 * สอบน าเสนอผลงานการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษา 

(เป็นรูปแบบออนไลน์) 

20  มกราคม 2565 * ส่งผลสอบ  
บทความวิจยั (Research article) เป็น Microsoft word ใส่ Thumb 
drive ต่อ 1 กลุ่ม 
แบบฟอร์ม ว.9 และ ว.11 
(โดยนกัศึกษาตอ้งเซ็นรับรองผลการตรวจอกัขราวิสุทธ์ิ/plagiarism 
report check) 

หมายเหตุ : 
ตารางเวลาส่งงานและการให้ค าปรึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของท่านอาจารยท์ี่ปรึกษา 

แต่ตอ้งสอบน าเสนอผลงานตามวนัและส่งผลสอบตามเวลาที่ก  าหนด (*) 

สำหรับอาจารย ์

 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

………………………………………………………….. 

อาจารยท่ี์ปรึกษา: อ.ดร.นรพล  จินนัทเ์ดช 
เบอร์โทร: 081 323 8822  
Email: norapol9@yahoo.com     Line ID: 081 323 8822 

 ล าดบั  รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324102601 นายวสันต ์วฒันเดชาสกุล   

2 6324102602 น.ส.วชัราภรณ์ เสริมสุข   

3 6324102603 น.ส.วรัญญา การบูรณ์   

4 6324102604 น.ส.พิศชนก โยปินตา   

5 6324102605 น.ส.สุดากร กมลศรี   

6 6324102606 น.ส.สุวินญาภรณ์ วงคฟ์ู   

7 6324102607 น.ส.จิณณ์จุฑามาศ สุริยะค า   

8 6324102608 นางเรณู สุริยะค า   

9 6324102609 น.ส.สุพตัรา ชยัมงคล   

10 6324102610 น.ส.จิณณ์ณิชา สุริยะศกัด์ิ   

11 6324102611 น.ส.นวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล   

12 6324102612 น.ส.พรประภา การกาวี   
 

 

 

 

 

 

mailto:norapol9@yahoo.com


มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.ทิพชญา พึ่งชาญชยักุล 
เบอร์โทร:  064 636 9151                                      E mail: tipchaya.p@rumail.ru.ac.th 

 ล าดบั  รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324102613 นางธนิดา พิมสอน   

2 6324102614 น.ส.ศรัณรัตน์ กอบค า   

3 6324102615 น.ส.ศริญญาย ์ถาดแสง   

4 6324102616 น.ส.ณัฐรุจา สลีวงศ์   

5 6324102617 น.ส.สุรางคณา ทา้วใจแปง   

6 6324102618 น.ส.อรุณวรรณ รินเช้ือ   

7 6324102619 น.ส.ณัฏฐา ศรีนอ้ย   

8 6324102620 น.ส.ตวงพร เทพวงศ์   

9 6324102621 นายอิสรพงศ ์เอกวนาการ   

10 6324102622 น.ส.จรรยา สถิตย ์   

11 6324102623 น.ส.โยษิตา สายปะละ   

12 6324102624 น.ส.ธญัชนก ศรีเกตุ   

13 6324102625 น.ส.ธญัชนก ใจค า   

14 6324102626 น.ส.พิมลพรรณ สมบูรณ์ชยั   

15 6324102627 นายศุภฤกษ ์พรหมมี   
 

 
  
 
 
 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………… 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.พรมนสั สิริธรังศรี 

เบอร์โทร: 081 907 7638 

 ล าดบั  รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324102628 น.ส.ศิริธร กนัทา   

2 6324102629 น.ส.ศุภนิดา หงษ์สุวงศ์   

3 6324102630 น.ส.ทิพยว์รรณ มาสืบ   

4 6324102631 น.ส.พชัรีรัตน์ สิงห์ธนะ   

5 6324102632 น.ส.ดาริกา พิมก าเนิด   

6 6324102633 น.ส.ศิริพร ห้ามไธสงค์   

7 6324102634 น.ส.วราลี มหาคุณวงศ์   

8 6324102636 นายสิรภพ ใบโพธ์ิ   

9 6324102637 นายธนพล วฒันาพนัธ์ุ   

10 6324102638 นายฐานพฒัน์ สูนยพ์รหม   

11 6324102639 น.ส.วิราณี อินฟู   

12 6324102640 น.ส.วิชุดา เขื่อนแกว้   

13 6222102632 น.ส.สุภชัสรา  เบริโอ   

14 6222102641 นายคเณศ  ปานะจ านงค ์   

15 6222102645 นายนวพรรษ  ปัญญา   

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครราชสีมา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อาจารยท่ี์ปรึกษา:  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วงศธี์รา สุวรรณิน 
เบอร์โทร:  086 303 5474 (17.00 – 19.00)          
Email: nok1997@hotmail.com     
Line ID: nok1997@hotmail.com 
 

 ล าดบั  รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324101402 น.ส.เสาวลกัษณ์ ส าราญวงษ์   

2 6324101403 น.ส.ฐิติพร อนนัตศิลป์   

3 6324101404 นายธนภทัร วงัคีรี   

4 6324101405 น.ส.แพรวพงศ ์สีตบุตร   

5 6324101406 น.ส.พรรณภทัร ขวญัทอง   

6 6324101407 น.ส.ศิริพร ทว้มโพธ์ิแกว้   

7 6324101408 น.ส.กมลชนก จิระสุโข   

8 6324101409 นายศิรวิทย ์สอนไว   

9 6324101410 นายยศวรรธน์ ลิ้มพงษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nok1997@hotmail.com
mailto:nok1997@hotmail.com


มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครราชสีมา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………………… 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร. ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ 

เบอร์โทร:  089 144 1478 (09.00-18.00น.)              Email: poramet.b@rumail.ru.ac.th 

Facebook: poramet.Boonnumsirikij 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324101411 นายปิยบุตร ไหลริน   

2 6324101412 น.ส.ชนมน คงเจริญจิต   

3 6324101413 ร้อยเอกสมยศ สุขสบาย   

4 6324101414 นายสามหน่ึง จิวะนนท ์   

5 6324101415 น.ส.ปนดัดา ผิวอ่อน   

6 6324101416 นางวิชาดา จอ้ยจะโปะ   

7 6324101417 น.ส.เพชรรัตน์ ลมพิมาย   

8 6324101418 น.ส.รวีวรรณ หล่อตระกูล   

9 6324101419 น.ส.รัชกมล อิ่มกระดี   

10 6324101420 นางศนัสนีย ์หงษท์อง   

11 6324101421 น.ส.สายสัญญา ม่วงพานิล   
12 6324101422 น.ส.จริพรรณ ขนัธปรชีา   

 

 

 

 

 

mailto:poramet.b@rumail.ru.ac.th


มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครราชสีมา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.ประพนัธ์ วงศบ์างโพ 
เบอร์โทร:  065 914 9252 (ถา้ไม่สะดวก จะเลอืกไม่รับสายครับ)  Email: coolfin9@gmail.com 

 
 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324101423 น.ส.นิรัชชา หนูจนัทึก   

2 6324101424 น.ส.ผกามาศ เครือศรี   

3 6324101425 น.ส.รุ่งนภา นิวาศานนท ์   

4 6324101426 น.ส.อนนัตญา งามตะค ุ   

5 6324101427 น.ส.กนัตนากร ทิพยโ์สภณ   

6 6324101428 น.ส.สุวิมล เมณฑก์ูล   

7 6324101429 น.ส.สิริปารนีย ์วิริยะกุลนนัท ์   

8 6324101430 ร้อยต ารวจโทหญิงสุพิชชา กุนอก   

9 6324101431 น.ส.อลินลกัษณ์ ดาวธง   

10 6324101432 น.ส.สัตยาภรณ์ สัตยวงศท์ิพย ์   

11 6324101434 นางวิไลวรรณ์ ภาณะรมย ์   

12 6222100612 น.ส.วลลิตา  สุภาษร   
 

 

 

 

mailto:coolfin9@gmail.com


มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสุโขทยั 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มลัลิกา ธรรมจริยาวฒัน์ 

เบอร์โทร:  080 085 5559 (18.00-20.00)     Email: dr.munlikar@email.com 

 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324101602 นายจกัรพงษ ์ปัญญาวงษ์   

2 6324101604 น.ส.รัตติกาล แนบเนียน   

3 6324101609 น.ส.กญัญาพร บริจาค   

4 6324101610 น.ส.เจนจิรา บุญค า   

5 6324101616 น.ส.สุพตัรา ภกัดีโต   

6 6324101619 นายปริญญา บุญมา   

7 6324101622 นายณัฐพล ไชยโย   

8 6324101624 น.ส.อญัญช์ญา ภูวธนพิพฒัน์   

9 6324101628 น.ส.เบญจมาศ บุญดา   

10 6324101632 นายธนากร สุวรรณช่ืน   
 

 

 

 
 
 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสุโขทยั 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: รองศาสตราจารยจ์รีพร ศรีทอง   เบอร์โทร: 099 474 5555 (10.00-18.00) 

Email: charee88@hotmail.com     Line ID: chareeporns  

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324101603 นางอรทยั จอ้ยอ ่า   

2 6324101605 น.ส.พรมณี อนุสนธ์ิ   

3 6324101607 นายณรงค ์สุริวงษ์   

4 6324101611 น.ส.นวพรรษ พละเสถียร   

5 6324101612 น.ส.นนัทพร ปานรัตน์   

6 6324101615 น.ส.สุพรรณี เกิดกลา้   

7 6324101617 น.ส.กนกวรรณ วงคเ์งิน   

8 6324101620 น.ส.โสภา หลา้วงคส์าย   

9 6324101621 นางนนัทิชา ออมสิน   

10 6324101626 น.ส.รมณีย ์ หอมรส   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:charee88@hotmail.com


มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสุโขทยั 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………………. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.ณัฐวุติ ฮนัตระกูล 

เบอร์โทร:  085 555 3803 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324101601 นายบุญญฤทธ์ิ สอนโต   

2 6324101606 น.ส.เกศราภรณ์ สิทธิ   

3 6324101608 น.ส.ปภสัสร พึ่งกุศล   

4 6324101614 นายมนตรี ฟูค า   

5 6324101618 น.ส.ศิราณี ยืนยาว   

6 6324101623 นายอภิวฒัน์ สังขเ์พช็ร   

7 6324101625 นายพิสิฐ ช่างด าริห์   

8 6324101627 น.ส.ชลนัดา จงัติยานนท์   

9 6324101629 น.ส.อยัการ พรหมป้ัน   

10 6324101630 น.ส.พรพิมล ต๊ะปุก   

11 6324101631 นายเอกราช ศิลาพนัธ์ุ   
 

 

 

 

 

  
 
 
 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครศรีธรรมราช  

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………. 
 
อาจารยท์ี่ปรึกษา: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สนิทนุช นิยมศิลป์ 
เบอร์โทร:  082 326 5515 
Email: snithnuth.n@rumail.ru.ac.th 
 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324100001 นางปทุมพร ช่วยชิด   

2 6324100003 นายภทัรชนน เรืองประดิษฐ์   

3 6324100004 น.ส.กญัญารัตน์ เทียบศรไชย   

4 6324100005 น.ส.ปัณฑา ทองสม   

5 6324100006 น.ส.พรใจ บวัหลวง   

6 6324100007 นางรมิดา ทรัพยอ์ุปการ   

7 6324100008 นางกุลชลี สุขเรือง   

8 6324100009 นางชฎาภรณ์ ศรีสงค์   

9 6324100010 นายไกรวิทย ์อุดมวิศวกุล   

10 6324100011 น.ส.อนิสา วารี   

11 6324100012 น.ส.รัชฎาภรณ์ พูนสวสัด์ิ   

12 6324100013 นายกูลชยั เกิดมีทรัพย ์   

13 6324100014 น.ส.ปาณิสรา งามคม   
 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครศรีธรรมราช  

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………………………………………… 
อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.สุรเชษฐ์  โซวเกียรติรุ่ง 

เบอร์โทร/Line ID:  087 695 9696 
 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324100015 นายเกษมพนัธ์ุ จิตรเยน็   

2 6324100016 น.ส.สิราวรรณ เศรษฐ์ทอง   

3 6324100017 นายศุภณัฐ ใจซ่ือดี   

4 6324100018 น.ส.พชัราภรณ์ สมโลก   

5 6324100019 น.ส.ทศันีย ์แท่นสกุล   

6 6324100020 นางศรีประดบั ศรีน า   

7 6324100021 น.ส.ดรรชนี กาญจนะ   

8 6324100022 น.ส.วรรณิกา รอดสม   

9 6324100023 น.ส.กุลพชัร อาจสัญจร   

10 6324100024 น.ส.ผกามาศ สินนอ้ย   

11 6324100025 น.ส.อรษา อาทรกิจ   

12 6324100027 น.ส.พิมพใ์จ เชาวนุ์กูล   
 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครศรีธรรมราช 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อาจารยท่ี์ปรึกษา: อ.ดร.สินาท นาควชัระ 
เบอร์โทร:  066 153 6995                  
Email: sinart.n@rumail.ru.ac.th 
Line ID: sinart_n 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324100028 น.ส.จิรวรรณ ผิวจิตร   

2 6324100029 น.ส.เพญ็พกัตร์ อินทร์ทองช่วย   

3 6324100030 นายภทัรายทุธ์ บุญอมร   

4 6324100032 นายอภิวฒัน์ พฒัเชียร   

5 6324100033 น.ส.ณิชารีย ์สุดสาย   

6 6324100036 น.ส.กุลชิรา สิงห์รัตน์   

7 6324100037 นายณัฐ คงเจาะ   

8 6324100038 น.ส.ดวงพร สร้างบุญ   

9 6324100039 น.ส.กาญจนรัตน์ นนทพฒัน์องักูร   

10 6324100040 นายทิพยพงศ ์นาเคณ   

11 6222102615 น.ส.กลัยาณ์ โพธ์ิก่ิง    

12 6222100045 น.ส.นนัทนชั  จีนชาวนา   

13 6222100057 น.ส.สุดาวลัย ์ จตัุรงคแ์สง   
 

หมายเหตู หมายเลข 11 นักศกึษารหสั 62 ย้ายมาจากเชยีงใหม่ 

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………………….. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.นีลนารา วงษเ์กิด                    เบอร์โทร:  081 712 9080 (09.00-16.00)     

Email: nealnara.w@rumail.ru.ac.th 

 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324104401 น.ส.รุจิษยา นวลศรี   

2 6324104402 นายศิวนาถ พรหมจรรย ์   

3 6324104404 น.ส.วชัราภรณ์ แซ่ลี้    

4 6324104405 น.ส.นภสร มโนมยัสันติภาพ   

5 6324104406 น.ส.ณัฐลดา วชัรเสรีกุล   

6 6324104407 น.ส.ศุภราภรณ์ เพช็รมาลยั   

7 6324104408 น.ส.พชัรพร บุญสวาท   

8 6324104409 น.ส.พรพรหม พรหมด า   

9 6324104410 น.ส.พรเพญ็ เม่งช่วย   

10 6324104412 น.ส.นฤดี คงนวลใย   

11 6324104413 น.ส.ธิดาทิพย ์ปานทอง   

12 6324104414 น.ส.นริศรา จนัทร์ประทีป   

13 6324104416 น.ส.กรทอง หงษม์ณี   

14 6324104417 น.ส.อรวรา พนัธุรัตน์   

15 6324104418 นายฐิรวฒัน์ ไชยรัตน์   

 
 
 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………….. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร   เบอร์โทร:  089 832 2233 (10.00-16.00)                                 

Email: Kevalinsetthakorn@gmail.com 

 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324104419 นายพงศธร พฤกษรังรักษ์   

2 6324104420 นายรุจิษฐ์ อนุชวลิตวงศ์   

3 6324104421 นายศิวา บุญเพญ็   

4 6324104422 น.ส.อญัชิสา จนัทสุวรรณ   

5 6324104423 น.ส.ดารารัตน์ หนิเจริญ   

6 6324104424 น.ส.อภิชญา รัญดร   

7 6324104425 น.ส.นินทธ์ญั สุรัชช์ธนานนท ์   

8 6324104426 นายนนทกร อุศมา   

9 6324104427 ร้อยเอกธนภทัร อุไรรักษ์   

10 6324104428 น.ส.อรวรรณ กมลเจริญ   

11 6324104429 นายอลงกรณ์ ศีลบุตร   

12 6324104430 นางวราภรณ์ คงสมา   

13 6324104431 นายฐาปนา อรัญดร   

14 6324104432 น.ส.จุฑาทิพย ์อรัญดร   

15 6324104433 นายวรวฒัน์ ชัยมงคลานนท ์   

 
 
 

mailto:Kevalinsetthakorn@gmail.com


มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

…………………………………………………………………………………………… 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.นารินี แสงสุข       Email: ajnarineeru@gmail.com 

                                                            

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324104434 น.ส.วรัญญา นาคมรกต   

2 6324104435 นายณัฐวฒัน์ ชนะวรรณโณ   

3 6324104436 นายอบัดุลเลาะ อุจิ   

4 6324104438 นายซุลกิฟลี ฮะ   

5 6324104439 นายอุดมศกัด์ิ ธรรมโชติ   

6 6324104440 นายจีรเดช นิราวรรณ์   

7 6324104441 น.ส.ยวิษฐา ศรีพรม   

8 6324104442 น.ส.สุพตัรา มาตยชู์   

9 6324104443 น.ส.วนญัชนก พีรธรากุล   

10 6324104444 น.ส.รุสนี หลงัยาหน่าย   

11 6324104445 น.ส.กญัญาพชัร จงรัตน์   

12 6324104446 น.ส.พิชญสิ์นี เจียรบุตร   

13 6324104447 น.ส.ปดิวรัดา พรหมพฒัน์   

14 6324104448 นายกณัฑณัฐ กาญจนานนัท ์   

15 6324104449 น.ส.มุกดา ไชยถาวร   

 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

………………………………………………………………………………. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ  

เบอร์โทร: 086 356 5491                     Email: parinyarporn.p@rumail.ru.ac.th  

Line ID: pintoteerak 

 ล าดบั  รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324104450 น.ส.เดรญา มีบ ารุง   

2 6324104451 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา บุญวงศ์   

3 6324104452 นายวรกิจพิพฒัน์ ธรรมโชติ   

4 6324104453 น.ส.อนนัตยาพร ชูนุย้   

5 6324104454 น.ส.สุนิศา ละอองโชค   

6 6324104455 นายชุติพนัธ์ุ ซุ่นทรัพย ์   

7 6324104456 น.ส.อมรรัตน์ หนูแข   

8 6324104457 น.ส.อรอนงค ์มะสุนี   

9 6324104458 น.ส.อิษฎาพร พงศจ์นัทรเสถียร   

10 6324104459 น.ส.พิมพา ด านุย้   

11 6324104460 น.ส.พิชชาวีณ์ เวชเพ่ิม   

12 6324104461 ร้อยเอกธนศกัด์ิ จนัทร์ลอย   

13 6324104462 น.ส.วิชุดา หล าชู   

14 6324104463 น.ส.สุภาวดี รักขนัธ์   
 

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………………. 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร. ณัฐธยาน์ วงษสุ์วรรณ 

 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324104464 น.ส.ชลธิดา สุวรรณรัตน์   

2 6324104465 น.ส.ภทัร์ศยดา ศิริพนัธ์   

3 6324104466 นายอดัดานาน ปะดกุา   

4 6324104467 น.ส.นาเรีย เกอากะ   

5 6324104468 นายธรรมนูญ รัตนมูสิก   

6 6324104469 น.ส.ศศิมาภรณ์ สุวรรณโณ   

7 6324104470 น.ส.ปรีดา นิลมาตย ์   

8 6324104471 น.ส.ขนิษฐา ทองเจือ   

9 6324104472 น.ส.กวินทรา ภทัรนุกูล   

10 6324104473 น.ส.คนชั บุญหนุนทรัพย ์   

11 6324104474 น.ส.ตามร์ทิพย ์บุญฑริกพรพนัธ์ุ   

12 6324104475 ว่าที่ร้อยตรีเดชวตั แกว้ศรีวงศกร   

13 6324104476 น.ส.ก่ิงกาญจน์ แกว้มณี   

14 6324104477 นายยธุพงศ์ ลุ่ยจ๋ิว   

 
 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสงขลา 

รายช่ือนกัศึกษากระบวนวิชา BUS 7096 (การคน้ควา้อิสระ) 
ภาคปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาจารยท์ี่ปรึกษา: อ.ดร.ปิยะนุช เงินชูศรี 

เบอร์โทร: 093 692 6928                Email: piyanuch.n@rumail.ru.ac.th 

ล าดบั รหัสนกัศึกษา  ช่ือ-นามสกลุ ผลสอบ ลายมือช่ือ 

1 6324104478 น.ส.ขวญัภิรมณ์ ช่วยคง   

2 6324104479 น.ส.สุกานดา พนัธนิยะ   

3 6324104480 น.ส.ขวญัณภา ช่วยคง   

4 6324104481 นายพสัสน โฆษะโก   

5 6324104482 นายชเยนทร์ สิทธิไพรวนั   

6 6324104484 น.ส.ชลลดา สุขภิญโญ   

7 6324104485 นายกฤษกมล อินตรา   

8 6324104487 น.ส.วรารัตน์ สังขเ์พ็ชร   

9 6324104490 นายเอกชยั พูลนวล   

10 6022104413 นายธวชัชยั  ลิมปิวิลาศ   

11 6222104428 น.ส.ศิวตัรา  พฤษะศรี   

12 6222104441 นายสิริพงษ ์ อุสาหะ   

13 6222104465 น.ส.รมิดา  ชนัตยานุวงศ์   

14 6222104485 น.ส.โสรยา  ยะโกะ   
 

 


