
ตารางสอบวิชา TCA 701 : Independent Study  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
ในวันเสาร์ที ่18 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น.  

สอบแบบ ONLINE 
กลุ่ม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

Student Code No. Name เวลาสอบ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 
7620300215 1 นาย ชลิต ธีระชิตกุล  13.00 - 13.20 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 
7620300629 2 นาย ธนาดล เป็นสุข  13.20 - 13.40 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300645 3 นส. สุภาวดี รอดประเสริฐ  13.40 - 14.00 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300652 4 นส. อนัญญา สุรชาติ  14.00 - 14.20 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300686 5 นส. ศุภินทรา รุกขสุวรรณ 14.20 - 14.40 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300702 6 นส. กนกพร บ ารุงนอก  14.40 - 15.00 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300850 7 นส. ธัญญลักษณ์ เบญจมตรัยโย  15.00 - 15.20 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300876 8 นาย ณัฐพฒัน์ กวา้งศิริพร  15.20 - 15.40 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300918 9 นาย วรัญญู เวียงสิมา 15.40 - 16.00 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300926 10 นส.จิรัชญา ค่ายใส 16.00 - 16.20 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620300983 11 นส. อุมา พึ่งเมือง 16.20 - 16.40 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

7620301205 12 นส. วิยดา พีรรัฐกุล  16.40 - 17.00 น. ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

 



 
 

ตารางสอบวิชา TCA 701 : Independent Study  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.20 น.  

สอบแบบ ONLINE 
กลุ่ม รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

Student Code No. Name เวลาสอบ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7620300256 1 นส. ณัฐธิดา เสถียรพันธุ์  9.20 - 9.40 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620300355 2 นส. อภิญญา ตั้งประสิทธิ์ศิลป์  9.40 - 10.00 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620300405 3 นส. นิชา ภุมมา  10.00 - 10.20 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620300520 4 นาย สุรพงษ์ การาม  10.20 - 10.40 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620300678 5 นาย ราชัณย์ ตะมาริด 10.40 - 11.00 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620300694 6 นาย สง เหว่ย 11.00 - 11.20 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620300769 7 นส. สุภาวดี ลิ่มสกุล  11.20 - 11.40 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620301056 8 นส. ณีรนุช แก้วเนิน  11.40 - 12.00 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620301155 9 นส. ธิชานันท์ แก้วสีนวล  12.00 - 12.20 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620301163 10 นาย สมมาตร สมาคม  12.20 - 12.40 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

7620300934 11 นส. สุธีรา ลิ่มสกุล  12.40 - 13.00 น. รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง 

 



 
 
 

ตารางสอบวิชา TCA 701 : Independent Study  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น.  

สอบแบบ ONLINE 
 

กลุ่ม ผศ.ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช 
Student Code No. Name เวลาสอบ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7620300579 1 นส. รวิญากร  มหิทธิกรกุล 9.00 - 9.20 น. ผศ.ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบวิชา TCA 701 : Independent Study 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์
ในวันเสาร์ที ่18 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. สอบแบบ ONLINE 

กลุ่ม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 

Student Code No. Name เวลาสอบ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7620300314 1 นาย กมลธร โกมารทัต  9.00 – 9.20 น. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 
7620300975 2 นาย กษิดิศ พันธารีย์  9.20 – 9.40 น. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7620301221 3 นาย กัณฐ์ทัพ เลิศฤทธิเศรษฐ์  9.40 – 10.00 น. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7620301239 4 นส. ฐิตินันท์ ทองมาเอง  10.00 – 10.20 น. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 
7620300546 5 นส. หยิง หยิง เหลียง 13.00 - 13.20 น. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

กลุ่ม ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

Student Code No. Name เวลาสอบ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 

7620300033 1 นาย วิวรรธน์ ทองงามข า  10.20 - 10.40 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 

7620300231 2 นส. กัณฑิตา เชียงแขก  10.40 - 11.00 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 

7620300322 3 นส. กมลรัตน์ พุ่มเฟือง  11.00 - 11.20 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 
7620300777 4 นส. วรรณรัชต์ แรงจริง  11.20 - 11.40 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 

7620300843 5 นส. ณัฐกานต์ มูลประเสริฐ  11.40 - 12.00 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 
7620300900 6 นส. กิตติภัค ดับทุกข์ 12.00 - 12.20 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 

7620300561 7 นาย วัชระ เทพพิทักษ์ศักดิ์ 12.20 - 12.40 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 

7620300827 8 นส. รณิดา อัจกลับ 12.40 - 13.00 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก 



 


