
ช่ือวชิา  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3รหัสวชิา GE1004

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL4

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5451300518 - 5451300518

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 1  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 120 - 120

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .ธีรวฒัน์  พงษ์อยู่,อาจารย์Felix  Muller

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5CMÈ2Ém)Î   
2135452

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยก์ติชยั  ศรีสุขนามิ

อาจารย ์ดร .พรพร  โยธาวงษ์

ผูช้วยศาสตราจารยธ์นัยวนนัฐ ์ เลียนอยาง่ ่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3รหัสวชิา GE1004

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL4

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5752300011 - 5752300185

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 10  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 121 - 130

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .ธีรวฒัน์  พงษ์อยู่,อาจารย์Felix  Muller

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@JÈ6Ém.Î   
2132426

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยก์ติชยั  ศรีสุขนามิ

อาจารย ์ดร .พรพร  โยธาวงษ์

ผูช้วยศาสตราจารยธ์นัยวนนัฐ ์ เลียนอยาง่ ่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3รหัสวชิา GE1004

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL5

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5752300215 - 5752300401

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 13  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 13

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .ธีรวฒัน์  พงษ์อยู่,อาจารย์Felix  Muller

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@JÈ6Ém.Î   
2132426

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยH์siang Yun  Huang

อาจารยอิ์สราภรณ์  ลาดละคร

อาจารยอ์งัคณา  ศิริอาํพนัธ์กลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3รหัสวชิา GE1004

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL5

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5852300039 - 5852300730

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 46  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 14 - 59

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .ธีรวฒัน์  พงษ์อยู่,อาจารย์Felix  Muller

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@IÈ8Ém5Î   
2132418

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยH์siang Yun  Huang

อาจารยอิ์สราภรณ์  ลาดละคร

อาจารยอ์งัคณา  ศิริอาํพนัธ์กลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  โภชนาการเพือ่สขภาพุรหัสวชิา SC57105

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0409

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5958200020 - 5958200241

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 18  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 43 - 60

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร.พรดารา  เขตต์ทองคาํ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@7È3ÉmMÎ   
2132233

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยช์ยัพร  ศิลาวชันาไนย

นางพมิพย์หิวา  ภูวภิาดาวรรธน์่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  โภชนาการเพือ่สขภาพุรหัสวชิา SC57105

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0410

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5958200259 - 5958205013

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 56  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 56

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร.พรดารา  เขตต์ทองคาํ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@7È3ÉmMÎ   
2132233

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รรณนฎัฐา  ขนิษฐบุตร

อาจารย ์ดร.กรวทิย ์ ไชยสุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  บคลกิภาพและสัมพนัธภาพทางสังคมุรหัสวชิา SO58101

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0507

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5955300805 - 5955300881

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 7  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 7

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์นพมาศ  ปลดักอง

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@=È0ÉmPÎ   
2132290

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยอ์คัรพนัธ์  รัตสุข

อาจารยชิ์ษณุชา  ขนุจง

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  บคลกิภาพและสัมพนัธภาพทางสังคมุรหัสวชิา SO58101

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0410

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5955200011 - 5955200053

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 4  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 57 - 60

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์นพมาศ  ปลดักอง

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@=È0ÉmPÎ   
2132290

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รรณนฎัฐา  ขนิษฐบุตร

อาจารย ์ดร.กรวทิย ์ ไชยสุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  บคลกิภาพและสัมพนัธภาพทางสังคมุรหัสวชิา SO58101

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0506

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5955200070 - 5955300791

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 100  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 100

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์นพมาศ  ปลดักอง

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@=È0ÉmPÎ   
2132290

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยก์จปฏิภาณ  วฒันประจกัษ์ิ

อาจารย ์ดร .กนยกิา  ชอว์ั

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  บคลกิภาพและสัมพนัธภาพทางสังคมุรหัสวชิา SO58101

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0507

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5952200010 - 5952400906

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 85  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 8 - 92

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์กนัตภณ  ธรรมวฒันา

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5A[È1ÉmJÎ   
2133591

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยอ์คัรพนัธ์  รัตสุข

อาจารยชิ์ษณุชา  ขนุจง

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาวะผ้นําในสังคมยคใหมู่ ุรหัสวชิา SO58104

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0508

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5951126452 - 5951128315

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 51  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 51

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ชนกพร  ทองตากรณ์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@aÈ1ÉmZÎ   
2132651

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยช์ยัวฒัน ์ เพียรการ

อาจารย ์ดร.มล.สรสิริ  วรวรรณ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาวะผ้นําในสังคมยคใหมู่ ุรหัสวชิา SO58104

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0507

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5951119766 - 5951126444

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 8  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 93 - 100

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ชนกพร  ทองตากรณ์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@aÈ1ÉmZÎ   
2132651

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยอ์คัรพนัธ์  รัตสุข

อาจารยชิ์ษณุชา  ขนุจง

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  บคลกิภาพและสัมพนัธภาพทางสังคมุรหัสวชิา SOC1001

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0508

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5551106365 - 5651125515

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 6  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 52 - 57

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์กนัตภณ  ธรรมวฒันา

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5C'È6Ém2Î   
2135076

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยช์ยัวฒัน ์ เพียรการ

อาจารย ์ดร.มล.สรสิริ  วรวรรณ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาวะผ้นําในสังคมยคใหมู่ ุรหัสวชิา SOC1005

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0508

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5651100083 - 5651100083

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 1  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 58 - 58

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู ผ้ช่วยศาสตราจารย์สาคร  สมเสริฐู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5CAÈ1ÉmgÎ   
2135331

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยช์ยัวฒัน ์ เพียรการ

อาจารย ์ดร.มล.สรสิริ  วรวรรณ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาวะผ้นําในสังคมยคใหมู่ ุรหัสวชิา SOC1104

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0606

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5851112441 - 5851116871

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 70  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 70

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู ผ้ช่วยศาสตราจารย์สาคร  สมเสริฐู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@YÈ7Ém`Î   
2132577

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ายนู  ศาลาอนุกลูกจิ

อาจารย ์ดร .วรีวฒิุ  ทฬัหิกรรม

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาวะผ้นําในสังคมยคใหมู่ ุรหัสวชิา SOC1104

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0508

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5651122389 - 5851111101

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 2  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 59 - 60

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู ผ้ช่วยศาสตราจารย์สาคร  สมเสริฐู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@YÈ7Ém`Î   
2132577

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยช์ยัวฒัน ์ เพียรการ

อาจารย ์ดร.มล.สรสิริ  วรวรรณ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาวะผ้นําในสังคมยคใหมู่ ุรหัสวชิา SOC1104

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0509

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5851111119 - 5851112425

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 60  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 60

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู ผ้ช่วยศาสตราจารย์สาคร  สมเสริฐู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@YÈ7Ém`Î   
2132577

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยภ์าคภูมิ  ไขมุก่

อาจารย ์ดร .วรรณวรางค ์ วชัรานานนัท์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาวะผ้นําในสังคมยคใหมู่ ุรหัสวชิา SOC1104

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0606

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5552200390 - 5851121246

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 71 - 91

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ชนกพร  ทองตากรณ์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@lÈ8Ém7Î   
2132768

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ายนู  ศาลาอนุกลูกจิ

อาจารย ์ดร .วรีวฒิุ  ทฬัหิกรรม

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  จิตวทิยาเพือ่การทาํงานรหัสวชิา SOC1108

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0609

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5851201266 - 5858200389

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 60  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 60

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์องัคณา  ศิริอาํพนัธ์กลุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@8È0ÉmAÎ   
2132240

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ริขวญั  สงวนผล

อาจารย ์ดร.ธนัยวตั  สมใจทวีพร

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  จิตวทิยาเพือ่การทาํงานรหัสวชิา SOC1108

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0610

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5858200397 - 5858201067

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 24  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 24

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์องัคณา  ศิริอาํพนัธ์กลุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@8È0ÉmAÎ   
2132240

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยป์รนิก  แตงทองคาํ

อาจารยว์รัญญา  มหาจุนทการ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  จิตวทิยาเพือ่การทาํงานรหัสวชิา SOC1108

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0606

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5851200138 - 5851201258

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 9  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ สาํนกัการศึกษาทวัไป่

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 92 - 100

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์องัคณา  ศิริอาํพนัธ์กลุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@8È0ÉmAÎ   
2132240

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ายนู  ศาลาอนุกลูกจิ

อาจารย ์ดร .วรีวฒิุ  ทฬัหิกรรม

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้นรหัสวชิา ENG1002

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL3

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5552200390 - 5552200420

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 3  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 24 - 26

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พรสิริ  ชาตปิรีชา

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5D-È2Ém2Î   
2136132

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รงรอง  ศรีศิริรุง่

อาจารยก์ตติพงษ ์ ศรีแขไตริ

อาจารยว์รรณวภิา  วงศว์ไิลสกลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  วสัดวศิวกรรมุรหัสวชิา ENG2002

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL3

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5852400025 - 5852400432

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 29  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 27 - 55

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ปริทรรศน์  พนัธบรรยงก์ุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@JÈ7Ém3Î   
2132427

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รงรอง  ศรีศิริรุง่

อาจารยก์ตติพงษ ์ ศรีแขไตริ

อาจารยว์รรณวภิา  วงศว์ไิลสกลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  วสัดวศิวกรรมุรหัสวชิา ENG2002

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL3

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5852400441 - 5852401021

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 26  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 56 - 81

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ปริทรรศน์  พนัธบรรยงก์ุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@KÈ0ÉmzÎ   
2132430

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รงรอง  ศรีศิริรุง่

อาจารยก์ตติพงษ ์ ศรีแขไตริ

อาจารยว์รรณวภิา  วงศว์ไิลสกลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ความน่าจะเป็นและสถิตสํิาหรับวศิวกรรหัสวชิา ENG2003

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL3

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5852200018 - 5852200808

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 39  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 82 - 120

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ชลดิา  ชาญวจิิตร

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@DÈ5Ém~Î   
2132365

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รงรอง  ศรีศิริรุง่

อาจารยก์ตติพงษ ์ ศรีแขไตริ

อาจารยว์รรณวภิา  วงศว์ไิลสกลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การควบคมคณภาพุ ุรหัสวชิา IEN3104

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL6

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5752200016 - 5752200504

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 34  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 66 - 99

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ชลดิา  ชาญวจิิตร

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@GÈ1ÉmsÎ   
2132391

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ราภรณ์  เหลืองวไิล

อาจารยว์สิาข ์ เช่ียวสมุทร

อาจารยพิ์ไลลกัษณ์  พชิยัวตัต์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ระบบอตัโนมัตใินการผลติรหัสวชิา IEN3110

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0406

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5752400511 - 5752400627

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 11  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 11

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ศภชัย  หอวมิานพรุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@LÈ3Ém%Î   
2132443

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ริษา  กงสวสัดิั ์

อาจารยธี์รศกัดิ  พลพนัธ์์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ระบบอตัโนมัตใินการผลติรหัสวชิา IEN3110

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL6

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5752400058 - 5752400503

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 31  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 100 - 130

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ศภชัย  หอวมิานพรุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@LÈ3Ém%Î   
2132443

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ราภรณ์  เหลืองวไิล

อาจารยว์สิาข ์ เช่ียวสมุทร

อาจารยพิ์ไลลกัษณ์  พชิยัวตัต์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมรหัสวชิา IT59116

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0406

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5952100813 - 5952300715

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 51  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 12 - 62

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ชนกานต์  กิง่แก้ว

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@IÈ4Ém!Î   
2132414

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ริษา  กงสวสัดิั ์

อาจารยธี์รศกัดิ  พลพนัธ์์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมรหัสวชิา IT59116

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0407

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5952100465 - 5952100805

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 11  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 11

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พรสิริ  ชาตปิรีชา

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@LÈ7Ém9Î   
2132447

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยจิ์ตลดา  ปิยะทตั

อาจารยณ์ฐัพล  โสตถิรัตน์วโิรจน์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมรหัสวชิา IT59116

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0406

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5952100015 - 5952100457

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 38  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 63 - 100

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พรสิริ  ชาตปิรีชา

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@LÈ7Ém9Î   
2132447

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ริษา  กงสวสัดิั ์

อาจารยธี์รศกัดิ  พลพนัธ์์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  โครงสร้างข้อมลและขั้นตอนวธีิูรหัสวชิา ITE2201

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0407

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5852100013 - 5852100331

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 30  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 12 - 41

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร.วสธาน  ตนับญเฮงุ ุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@NÈ4Ém0Î   
2132464

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยจิ์ตลดา  ปิยะทตั

อาจารยณ์ฐัพล  โสตถิรัตน์วโิรจน์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  โครงสร้างข้อมลและขั้นตอนวธีิูรหัสวชิา ITE2201

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0407

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5852100340 - 5852100773

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 29  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 42 - 70

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร.วสธาน  ตนับญเฮงุ ุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@OÈ5Ém8Î   
2132475

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยจิ์ตลดา  ปิยะทตั

อาจารยณ์ฐัพล  โสตถิรัตน์วโิรจน์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การบริหารโครงการสารสนเทศรหัสวชิา ITE4304

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0407

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5752100020 - 5752100437

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 29  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 71 - 99

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .พรรณเชษฐ  ณ ลาํพนู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@QÈ0Ém%Î   
2132490

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยจิ์ตลดา  ปิยะทตั

อาจารยณ์ฐัพล  โสตถิรัตน์วโิรจน์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  กลยทธ์การฟังเพือ่ความเข้าใจในบริบททางธรกจิุ ุรหัสวชิา BE58109

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0608

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5953300042 - 5953300735

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 25  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศิลปศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 25

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พชิญา  ตยิะรัตนาชัย,อาจารย์Puja  Singh

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@9È3ÉmSÎ   
2132253

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิกรณ์  คาํรอด

อาจารยอ์นุช  สุทธิธนกลู

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  กลยทธ์การฟังเพือ่ความเข้าใจในบริบททางธรกจิุ ุรหัสวชิา BE58109

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0608

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5953300034 - 5953300743

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 22  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศิลปศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 26 - 47

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พชิญา  ตยิะรัตนาชัย,อาจารย์Puja  Singh

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@;È3ÉmYÎ   
2132273

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิกรณ์  คาํรอด

อาจารยอ์นุช  สุทธิธนกลู

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  กลยทธ์การอ่านในบริบททางธรกจิุ ุรหัสวชิา CEB2202

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL2

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5853300024 - 5853300636

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 25  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศิลปศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 46 - 70

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พรนภา  โกษากลุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@<È1ÉmRÎ   
2132281

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิพทัธ์  เลิศศรีชยันนท์

อาจารย ์ดร .วลิาสินี  พิบูลยเ์ศรษฐ์

อาจารย ์ดร.ณตา  ทบัทิมจรูญ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  กลยทธ์การอ่านในบริบททางธรกจิุ ุรหัสวชิา CEB2202

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL2

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5853300016 - 5853300610

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 23  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศิลปศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 71 - 93

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พรนภา  โกษากลุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@<È6ÉmkÎ   
2132286

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิพทัธ์  เลิศศรีชยันนท์

อาจารย ์ดร .วลิาสินี  พิบูลยเ์ศรษฐ์

อาจารย ์ดร.ณตา  ทบัทิมจรูญ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การเขียนภาษาญี่ป่นธรกจิุ ุรหัสวชิา JPN3212

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0409

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5753200028 - 5753200311

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศิลปศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 21

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์Hideo  Maruyama

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@3È1Ém7Î   
2132191

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยช์ยัพร  ศิลาวชันาไนย

นางพมิพย์หิวา  ภูวภิาดาวรรธน์่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การเขียนภาษาญี่ป่นธรกจิุ ุรหัสวชิา JPN3212

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0407

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5753200010 - 5753200010

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 1  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศิลปศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 100 - 100

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์Hideo  Maruyama

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@3È1Ém7Î   
2132191

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยจิ์ตลดา  ปิยะทตั

อาจารยณ์ฐัพล  โสตถิรัตน์วโิรจน์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การเขียนภาษาญี่ป่นธรกจิุ ุรหัสวชิา JPN3212

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0409

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5753200320 - 5753200583

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศิลปศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 22 - 42

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์Hideo  Maruyama

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@3È4ÉmFÎ   
2132194

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยช์ยัพร  ศิลาวชันาไนย

นางพมิพย์หิวา  ภูวภิาดาวรรธน์่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การถ่ายภาพรหัสวชิา CA59106

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL1

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5954300038 - 5954305013

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 30  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 56 - 85

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ตลย์  หิรัญญลาวลัย์ุ ,นายธิตพินัธ์  รักษาความดีุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@-È1Ém%Î   
2132131

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยค์ณิน  เพชรสกลุ

อาจารยจิ์ตรา  ลาภกจเจริญิ

อาจารยK์azuyoshi  Tajima

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การถ่ายภาพรหัสวชิา CA59106

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL1

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5954300372 - 5954300828

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 23  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 86 - 108

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ตลย์  หิรัญญลาวลัย์ุ ,นายธิตพินัธ์  รักษาความดีุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5AiÈ1ÉmtÎ   
2133731

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยค์ณิน  เพชรสกลุ

อาจารยจิ์ตรา  ลาภกจเจริญิ

อาจารยK์azuyoshi  Tajima

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  พาณชิย์ศิลปเพือ่การส่ือสาร์รหัสวชิา CA59107

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL2

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5954100306 - 5954100306

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 1  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 1

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์วาร์ว ี ชานวทิติกลุ,นายนฑากร  เขียวชอ่มุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@*È8Ém?Î   
2132108

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิพทัธ์  เลิศศรีชยันนท์

อาจารย ์ดร .วลิาสินี  พิบูลยเ์ศรษฐ์

อาจารย ์ดร.ณตา  ทบัทิมจรูญ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  พาณชิย์ศิลปเพือ่การส่ือสาร์รหัสวชิา CA59107

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL1

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5954100021 - 5954100292

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 22  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 109 - 130

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์วาร์ว ี ชานวทิติกลุ,นายนฑากร  เขียวชอ่มุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@*È8Ém?Î   
2132108

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยค์ณิน  เพชรสกลุ

อาจารยจิ์ตรา  ลาภกจเจริญิ

อาจารยK์azuyoshi  Tajima

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  พาณชิย์ศิลปเพือ่การส่ือสาร์รหัสวชิา CA59107

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL2

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5954100314 - 5954101159

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 2 - 22

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์วาร์ว ี ชานวทิติกลุ,นายนฑากร  เขียวชอ่มุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@+È0ÉmÅÎ   
2132110

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิพทัธ์  เลิศศรีชยันนท์

อาจารย ์ดร .วลิาสินี  พิบูลยเ์ศรษฐ์

อาจารย ์ดร.ณตา  ทบัทิมจรูญ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  พาณชิย์ศิลปเพือ่การส่ือสาร์รหัสวชิา CA59107

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL2

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5954100012 - 5954100918

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 23  คน

กล่มเรียนุ A-3

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 23 - 45

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พเิศศ  ตนัตมิาลา,นายนฑากร  เขียวชอ่มุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@+È2Ém$Î   
2132112

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิพทัธ์  เลิศศรีชยันนท์

อาจารย ์ดร .วลิาสินี  พิบูลยเ์ศรษฐ์

อาจารย ์ดร.ณตา  ทบัทิมจรูญ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การวจิัยการส่ือสารเบือ้งต้นรหัสวชิา CMA1106

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL2

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5754300018 - 5754300492

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 37  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 94 - 130

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู ผ้ช่วยศาสตราจารย์กญัญ์ณณฐั  อนรักตพินัธ์ู ุ ุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@0È8ÉmQÎ   
2132168

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยสิ์ทธิพทัธ์  เลิศศรีชยันนท์

อาจารย ์ดร .วลิาสินี  พิบูลยเ์ศรษฐ์

อาจารย ์ดร.ณตา  ทบัทิมจรูญ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การวจิัยการส่ือสารเบือ้งต้นรหัสวชิา CMA1106

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL3

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5754300514 - 5754300531

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 2  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 2

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู ผ้ช่วยศาสตราจารย์กญัญ์ณณฐั  อนรักตพินัธ์ู ุ ุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@0È8ÉmQÎ   
2132168

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รงรอง  ศรีศิริรุง่

อาจารยก์ตติพงษ ์ ศรีแขไตริ

อาจารยว์รรณวภิา  วงศว์ไิลสกลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  กลยทธ์และการวางแผนการส่ือสารองค์กรุรหัสวชิา CRC2103

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL3

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5754100019 - 5754100329

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นิเทศศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 3 - 23

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .ปาริชาต  สายธนู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@,È4Ém1Î   
2132124

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รงรอง  ศรีศิริรุง่

อาจารยก์ตติพงษ ์ ศรีแขไตริ

อาจารยว์รรณวภิา  วงศว์ไิลสกลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบินรหัสวชิา AVI3204

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL1

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5755400521 - 5755401471

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 42  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วทิยาการจดัการ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 42

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์อรทยั  เกยีรตวิริฬห์พลุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@FÈ3ÉmzÎ   
2132383

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยค์ณิน  เพชรสกลุ

อาจารยจิ์ตรา  ลาภกจเจริญิ

อาจารยK์azuyoshi  Tajima

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบินรหัสวชิา AVI3204

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL1

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5755401543 - 5755401705

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 13  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วทิยาการจดัการ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 43 - 55

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์อรทยั  เกยีรตวิริฬห์พลุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@GÈ4ÉmÆÎ   
2132394

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยค์ณิน  เพชรสกลุ

อาจารยจิ์ตรา  ลาภกจเจริญิ

อาจารยK์azuyoshi  Tajima

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  จิตวทิยาอตสาหกรรมุรหัสวชิา HRM2006

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL5

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5855100031 - 5855100821

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 46  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ วทิยาการจดัการ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 60 - 105

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .เรือนขวญั  อย่สบายู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5B+È7ÉmAÎ   
2134117

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยH์siang Yun  Huang

อาจารยอิ์สราภรณ์  ลาดละคร

อาจารยอ์งัคณา  ศิริอาํพนัธ์กลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  หลกัชีววทิยารหัสวชิา IA56103

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL6

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5956100281 - 5956100575

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 27  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นวตักรรมการจดัการเกษตร
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 27

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร.กรวทิย์  ไชยสุ,รองศาสตราจารย์ ดร .วรวทิย์  สิริพลวฒัน์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@%È2ÉmyÎ   
2132052

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ราภรณ์  เหลืองวไิล

อาจารยว์สิาข ์ เช่ียวสมุทร

อาจารยพิ์ไลลกัษณ์  พชิยัวตัต์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  หลกัชีววทิยารหัสวชิา IA56103

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL5

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5956100010 - 5956100273

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 25  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นวตักรรมการจดัการเกษตร
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 106 - 130

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร.กรวทิย์  ไชยสุ,รองศาสตราจารย์ ดร .วรวทิย์  สิริพลวฒัน์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@%È2ÉmyÎ   
2132052

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยH์siang Yun  Huang

อาจารยอิ์สราภรณ์  ลาดละคร

อาจารยอ์งัคณา  ศิริอาํพนัธ์กลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  หลกัชีววทิยารหัสวชิา IAM1003

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL6

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5856100433 - 5856100433

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 1  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นวตักรรมการจดัการเกษตร
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 28 - 28

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร.กรวทิย์  ไชยสุ,รองศาสตราจารย์ ดร .วรวทิย์  สิริพลวฒัน์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5C'È1ÉmÄÎ   
2135071

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ราภรณ์  เหลืองวไิล

อาจารยว์สิาข ์ เช่ียวสมุทร

อาจารยพิ์ไลลกัษณ์  พชิยัวตัต์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  กฏหมาย ข้อบังคบั และมาตรฐานสากลด้านการเกษตรหัสวชิา IAM3203

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL6

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5756100016 - 5756100458

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 37  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ นวตักรรมการจดัการเกษตร
ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค

ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 29 - 65

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .ชัยรัตน์  บรณะู ,อาจารย์ววิฒัน์  ไม้แก่นสาร

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@&È1ÉmwÎ   
2132061

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์ราภรณ์  เหลืองวไิล

อาจารยว์สิาข ์ เช่ียวสมุทร

อาจารยพิ์ไลลกัษณ์  พชิยัวตัต์

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การฟังและการพดภาษาจีน ู 1รหัสวชิา TCL1103

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0607

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5855401031 - 5855401405

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 22  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 22

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ประภัสสร  นิกรสวสัดิ์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@CÈ5Ém{Î   
2132355

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รรษชล  ณรงคศ์กัดิสกลุ์

อาจารย ์ดร .พงศท์อง  พงศว์ญิญู

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การฟังและการพดภาษาจีน ู 1รหัสวชิา TCL1103

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0607

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5855401413 - 5855403734

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 23 - 43

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ปรัศนีย์  สตสมุ

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@CÈ4ÉmvÎ   
2132354

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รรษชล  ณรงคศ์กัดิสกลุ์

อาจารย ์ดร .พงศท์อง  พงศว์ญิญู

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การฟังและการพดภาษาจีน ู 1รหัสวชิา TCL1103

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0607

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5855401529 - 5855402274

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 23  คน

กล่มเรียนุ A-3

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 44 - 66

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ประภัสสร  นิกรสวสัดิ์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@CÈ7ÉmÉÎ   
2132357

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รรษชล  ณรงคศ์กัดิสกลุ์

อาจารย ์ดร .พงศท์อง  พงศว์ญิญู

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การฟังและการพดภาษาจีน ู 1รหัสวชิา TCL1103

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0607

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5855402151 - 5855403670

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-4

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 67 - 87

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ทมิทอง  นาถจํานง

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@DÈ0ÉmeÎ   
2132360

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รรษชล  ณรงคศ์กัดิสกลุ์

อาจารย ์ดร .พงศท์อง  พงศว์ญิญู

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ภาษาจีน 4รหัสวชิา TCL2102

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0610

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5857100011 - 5857100518

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 26  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 25 - 50

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์Liu  Jiaping

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@AÈ2ÉmfÎ   
2132332

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยป์รนิก  แตงทองคาํ

อาจารยว์รัญญา  มหาจุนทการ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ระบบคาํในภาษาจีนรหัสวชิา TCL3106

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0709

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5757100168 - 5757100541

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 12  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 12

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์กมลชนก  โตสงวน

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@BÈ4ÉmsÎ   
2132344

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยเ์บญจศรี  ศรีโยธิน

อาจารย ์ดร.วสุธาน  ตนับุญเฮง

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ระบบคาํในภาษาจีนรหัสวชิา TCL3106

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0610

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5757100028 - 5757100150

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 10  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 51 - 60

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์กมลชนก  โตสงวน

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@BÈ4ÉmsÎ   
2132344

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยป์รนิก  แตงทองคาํ

อาจารยว์รัญญา  มหาจุนทการ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  ระบบคาํในภาษาจีนรหัสวชิา TCL3106

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  4-0709

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5757100222 - 5757100630

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 22  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ ศึกษาศาสตร์

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 13 - 34

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์กมลชนก  โตสงวน

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@CÈ1ÉmgÎ   
2132351

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยเ์บญจศรี  ศรีโยธิน

อาจารย ์ดร.วสุธาน  ตนับุญเฮง

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การประกนัคณภาพของอาหารและเคร่ืองดืมุ่รหัสวชิา FBM2223

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL3

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5751300017 - 5751300211

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 10  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ การจดัการธุรกจอาหาริ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 121 - 130

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์อดสิรณ์  ดเีปรมจิต

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@3È3ÉmAÎ   
2132193

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยว์รงรอง  ศรีศิริรุง่

อาจารยก์ตติพงษ ์ ศรีแขไตริ

อาจารยว์รรณวภิา  วงศว์ไิลสกลุ

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การประกนัคณภาพของอาหารและเคร่ืองดืมุ่รหัสวชิา FBM2223

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL4

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5751300246 - 5751303385

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 53  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ การจดัการธุรกจอาหาริ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 1 - 53

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์อดสิรณ์  ดเีปรมจิต

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@3È3ÉmAÎ   
2132193

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยก์ติชยั  ศรีสุขนามิ

อาจารย ์ดร .พรพร  โยธาวงษ์

ผูช้วยศาสตราจารยธ์นัยวนนัฐ ์ เลียนอยาง่ ่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การจัดการอาหารเชิงนวตักรรมรหัสวชิา FBM2323

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL4

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5751303059 - 5751303172

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 12  คน

กล่มเรียนุ A-1

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ การจดัการธุรกจอาหาริ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 54 - 65

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์พวงเพช็ร์  นิธยานนท์

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@4È9ÉmbÎ   
2132209

กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยก์ติชยั  ศรีสุขนามิ

อาจารย ์ดร .พรพร  โยธาวงษ์

ผูช้วยศาสตราจารยธ์นัยวนนัฐ ์ เลียนอยาง่ ่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การจัดการอาหารเชิงนวตักรรมรหัสวชิา FBM2323

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL4

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5858100023 - 5858104711

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 33  คน

กล่มเรียนุ A-2

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ การจดัการธุรกจอาหาริ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 66 - 98

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .พงศ์ทอง  พงศ์วญิญู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@0È0Ém)Î   
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กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยก์ติชยั  ศรีสุขนามิ

อาจารย ์ดร .พรพร  โยธาวงษ์

ผูช้วยศาสตราจารยธ์นัยวนนัฐ ์ เลียนอยาง่ ่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ



ช่ือวชิา  การจัดการอาหารเชิงนวตักรรมรหัสวชิา FBM2323

สอบวนัที่  20 พฤศจิกายน 2559 เวลา  09.00 - 11.00 ห้องสอบ  HALL4

เลขประจําตวันักศึกษาตั้งแต่ 5858100546 - 5858104720

จํานวนผ้เข้าสอบ  ู 21  คน

กล่มเรียนุ A-5

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
คณะ การจดัการธุรกจอาหาริ

ประเภทการสอบ   [ x ] ปลายภาค
ประจาํปีการศึกษา  2559       ภาคเรียนท่ี  1

ข้อสอบแบบปรนัย.....……….….….ชดุ

รวมทงัหมด้  …………………………  คน

จาํนวนผูม้าสอบ         ………………  คน
จาํนวนผูข้าดสอบ      ………………  คน

 รายช่ือกรรมการคมสอบุ

1.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

2.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

สอบถามข้อมลการสอบเพิม่เติม ได้ที ่กองอํานวยการสอบ โทรู ..02-837-1231

จาํนวนซองขอ้สอบ
ท่ีนงัสอบ่ 99 - 119

สําหรับกรรมการผลติข้อสอบ สําหรับกรรมการคมสอบุ

ลงช่ือผูต้รวจนบั 1. ........................................

ผ้สอนู อาจารย์ ดร .พงศ์ทอง  พงศ์วญิญู

เขียนลงในขอ้สอบ

3.........................................................................................ลงช่ือ  …………………………………………

หมายเหต ุ: กรรมการคุมสอบโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและกรอกข้อมูลบนหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน
และลงช่ือคุมสอบหน้าซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกซองและลงช่ือทับการผนึกซองทุกท่านก่อนส่งคืนข้อสอบ

ลงช่ือผูผ้นึกซอง 2. ........................................

/ Í5@0È4Ém=Î   
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กระดาษคาํตอบ OMR

ข้อสอบแบบอตันัย.....……….….….ชดุ
เขียนลงในขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ A4

อาจารยก์ติชยั  ศรีสุขนามิ

อาจารย ์ดร .พรพร  โยธาวงษ์

ผูช้วยศาสตราจารยธ์นัยวนนัฐ ์ เลียนอยาง่ ่

1. ตรวจนบัขอ้สอบครบตามจาํนวนเรียบร้อย
2. ใสใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบในซองขอ้สอบเรียบร้อย่

สาํหรับกรรมการผลิตขอ้สอบ


