
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 

สอบแบบ online ผ่านโปรแกรม: zoom 

Meeting ID: 984 2387 2459 

Passcode: 698465 

 

เวลา : 13.30-15.00 น. 

ชื่อ-นามสกุล กนกรัตน์ เอื้อไพบูลย์    สาขา การจัดการ (นอกเวลา) 

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจและคุณภาพในการให้บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออ

เดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

สอบแบบ online ผ่านโปรแกรม: zoom 

Meeting ID: 984 2387 2459 

Passcode: 698465 

 

เวลา : 11.00 -12.30 น. 

ชื่อ-นามสกุล เจนจิรา เทียนวิจิตร    สาขา การจัดการ (นอกเวลา) 

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิง 

สร้างสรรค์ในการทท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



ประกาศคณะบริหารธุรกจิเพื่อสังคม 

กำหนดการสอบปากเปล่า 

ประจำเดือน มิถุนายน 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 

สอบแบบ online ผ่านโปรแกรม: zoom 

Meeting ID: 984 2387 2459 

Passcode: 698465 

 

เวลา : 16.30-18.00 น. 

ชื่อ-นามสกลุ สุดารัตน์ มากะเรือน    สาขา การจัดการ (นอกเวลา) 

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่มคีวามสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ

ทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) สำนักงานใหญ ่

 

 



ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปลา่ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 

สอบแบบ online ผ่านโปรแกรม: zoom 

Meeting ID: 984 2387 2459 

Passcode: 698465 

 

เวลา : 15.00-16.30 น. 

ชื่อ-นามสกุล กฤตติยา ชินเดช    สาขา การจัดการ (นอกเวลา) 

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ 

 

 



ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

กําหนดการสอบปากเปลา 

ประจําเดือน มิถุนายน 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 

สอบแบบ online ผานโปรแกรม: zoom 

Meeting ID: 438 761 3452 

Passcode: ScM25i 

 

เวลา : 16:00 – 17:30 

ช่ือ-นามสกุล นาย พงศกร  เหลืองไพโรจน  สาขา ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

เพ่ือสังคม 

ช่ือเรื่อง : ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดสําหรับ

ผิวหนาแบรนด Mizumi ของผูบริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS AFFECTING GENERATION Y 

CONSUMER BUYING DECISION OF MIZUMI FACIAL SUNSCREEN IN BANGKOK) 

 

 



ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

กําหนดการสอบปากเปล่า 

ประจําเดือน มิถุนายน 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 

สอบแบบ online ผ่านโปรแกรม: zoom 

Meeting ID: 984 2387 2459 

Passcode: 698465 

 

เวลา : 16.30 – 18.00 น. 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวณัฐกานต์ จงวิมาณสินธ์ุ  สาขา การจัดการ 

ชื่อเรื่อง : ป"จจัยสภาพแวดล.อมการทำงานความสุขในการทำงานที่มีความสัมพันธ>ต@อความผูกพันต@อ

องค>การของบุคลากรกรมปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 



ประกาศคณะบริหารธุรกจิเพื่อสังคม 

ก าหนดการสอบปากเปล่า 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 

สอบแบบ online ผ่านโปรแกรม: zoom 

Meeting ID: 984 2387 2459 

Passcode: 698465 

 

เวลา : 12:00-13:30 

ชื่อ-นามสกลุ: ธีริศรา เล็กเครือสุวรรณ  สาขา: การจัดการ (นอกเวลา) 

ชื่อเรื่อง: ทศันคติ ภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า

แบรนด์เนมประเภทกระเปา๋ของ เจเนอเรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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