
 
 

 

    
 
 

 
ตารางสอบ กลางภาค  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ทุกชั้นปี) 
วันที่ 3-14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 

 
 
 
 



 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.01-
13.00น. 

13.00-16.00 น. 

พุธ 
3 ส.ค. 65 

รวม    26     คน 
LA 1202 นิติปรัชญาและสังคมวิทยา (LLB’3=1 , LLB 1=2) 
LA 4204 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  (LLB 3= 6 , PS4=14) 
PS 2103  ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (PS1=1, PS2=2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.จตุพร แพงจักร , อ. นันทิกร  อุดมศิลป์ 

อ.ดร.น.สพ.เมธ ีสุทธศิลป์ 
                      ห้องสอบ  อ.201 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

รวม    20     คน 
EC 2103 ลีลา จังหวะและการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย (EC2=3) 
EC 1104 การศึกษาปฐมวัย (EC3=6) 
EE 302 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับ

ประถมศึกษา (EE3=3)             
PS 1101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (PS1=1, PS2=2)             
SS 103 การเรียนรู้และการพฒันาการเคล่ือนไหว (SS=4)                         
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.นวภัทร  โตสุวรรณ ์ ,  อ.นฤมล แสนสมุทรใจ 

อ.ภาวิณี คุ้นสงคราม 
ห้องสอบ  อ.201 

รวม   19   คน 
TO 212 การด าเนินงานและการจัดน าเท่ียว (ปี3,3 (คู่ขนาน)=9) 
MK 417 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (ปี3 =9) 
BC 441 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BC=1) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.วิชุดา มูลวงษ์ , อ.ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ์ 

                      ห้องสอบ อ.210 
รวม    9    คน 

TO213 งานมัคคุเทศก์ (ปี3=9) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.บรรจง วงศ์สุนะ , ดร.ระเบียบ สิทธิชัย 

ห้องสอบ อ.210   
รวม   16   คน 

EC 3101 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย (EC2=3) 
ED 3101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (EC3=6)                       
ED 301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (EE3=3) 
SS 204  หลักการฝึกกีฬาและการออกก าลังกาย (SS=4) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.คเณชาภรณ์  คชกุล , อ.ไพรินทร์  บุหลัน 

                      ห้องสอบ  อ.211 

  

รวม    14     คน 
EE 201 STEM & SMAM  และการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณา
การส าหรับเด็กประถมศึกษา  (EE2=10) 
EE 101 หลักการประถมศึกษาและทิศทางแนวโน้มทางการศึกษา  (EE1=4) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธงชัย ทองค า , อ.สมยศ  สุโพธิ์ภาคสกุล 

                      ห้องสอบ  อ.212 



 
 

 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.01-
13.00น. 13.00-16.00 น. 

พฤหัสบดี 
4 ส.ค. 65 

                                                         รวม      23     คน 
ED 101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   

(EE1=4) 
EC 2102 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย (EC2=3) 
EC 3203 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ 

เด็กอายุ 3-6 ปี (EC3=6) 
ED 204 ภาษาสร้างสรรค์เพื่อการส่ือสารส าหรับครู  (EE2=10) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.กรองแก้ว หนูอิ่ม , อ.สุรราชย์  รุจิภักดิ 

อ.นาซีฮะห์ หะยีโด  
                         ห้องสอบ  อ.201  

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

                                            รวม     30    คน                                                                           
SC 132 เทคโนโลยีมนุษย์  (ทุกช้ันป=ี10) 
ED 2103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (EE2=10) 
ED 201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (EC2=3) 
EC 3204 การประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (EC3=6) 
BC 421 การส่ือสารแบบไร้สายและแบบเคล่ือนท่ีในงานธุรกิจ (BC=1) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.นิตินัย สงวนศรี , อ.ภัทรพล โพธิติชัย 

อ.นาซีฮะห์ หะยีโด  
 

                           ห้องสอบ  อ.201 
     รวม      14     คน 

TO104 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (TO1=1) 
TO222 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว (TO2,3= 5) 
PS4503 มติมหาชนกับประชาธิปไตย (PS3 = 6) 
PH 302 การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น (IM3=2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ชัยชนะ นิ่มสุวรรณ , อ.สุข บุปผา 

ห้องสอบ  อ.210 

รวม      14     คน 
PS 2205 จิตวิทยาการเมือง (PS3 = 6) 
PH 432 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพ (IM3=5) 
BC 453 ระบบความมั่นคงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (BC=1) 
MK 311 พฤติกรรมผู้บริโภค (MK2=2คน) (สอบ Online อ.วิชุดาคุมสอบเอง) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.คเณชาภรณ์  คชกุล , ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ 
 

ห้องสอบ  อ.210      

รวม      16     คน 
EE 314 การออกแบบ และการใช้ส่ือการศึกษาในระดับประถมศึกษา (EE3=3) 
HS 202 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา (PH 2=3) 
MK 315 การตลาดทางตรง (MK4=1) (สอบ Online อ.วิชุดาคุมสอบเอง) 
SS 105 เตรียมปฏิบัติการด้านการกีฬา (SS=4) 
SS 205 ปฏิบัติการด้านการกีฬา 1 (SS=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ อ.คเณชาภรณ์  คชกุล , Aj.Win Soe Aung 

ห้องสอบ  อ.211      

 

 

 



 
 

 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.01-
13.00น. 

13.00-16.00 น. 

ศุกร์ 
5 ส.ค. 65 

รวม     35      คน 
LA 1201 หลักกฎหมายแพ่งท่ัวไป (LLB 1=3 , PS3= 6) 
LA 4708 พระธรรมนญูศาลยุติธรรม (LLB’3=1 , LLB 3=6) 
EE 103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา (EE1=4) 
EE 202 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  

(EE2=10) 
TO 420 สัมมนาการท่องเท่ียวและการบริการ (TO3=5คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.นาซีฮะห์ หะยีโด , Aj.Win Soe Aung  

อ.พีระศักดิ์ เตจ๊ะนัน 
                         ห้องสอบ  อ.201 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

รวม      8      คน 
 
PS3306 กฎหมายอาญา (PS2,3=8) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ศศิวรรณ ส่งต่าย , อ.จันจิรา สุขอยู่ 

                         ห้องสอบ  อ.213 

รวม     12      คน 
EC 1201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับ 

เด็กปฐมวัย (EC2=3) 
EC 3102 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  

(EC3=6) 
EE 206 ละครและการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็กประถมศึกษา (EE3=3) 
SS 202 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 (SS=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.นันทิกร  อุดมศิลป ์, อ.จินดามณี  เลิศมโนกุล 

                         ห้องสอบ  อ.213 
  

 

 

 

 

 



 
 

 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
13.00-16.00น. 

เสาร์ 
6 ส.ค. 65 

                                            รวม          คน 
TH 141 หลักการใช้ภาษาไทย 
TH 142 การใช้ภาษาไทยและการส่ือสาร  (รวม ปี1 = ) 
HU 122 จริยธรรมเพื่อการประกอบอาชีพ (ทุกช้ันป ี= ) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.นาซีฮะห์ หะยีโด , อ.ราชัน ประดับสุข 
 

ห้องสอบ  อ.201 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

รวม          คน 
EG 111 ภาษาอังกฤษ 1 (รวม ปี1 = ) 
EG 113 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  (รวม ปี1 = ) 
TO 236 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 1 (ปี2=1คน) 
EE 309 ภูมิปัญญาและหัตกรรมท้องถิ่นในระดับประถมศึกษา (EE3=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.ราชัน ประดับสุข  , อ.สุรราชย์ รุจิภักด์ิ    

อ.ชัยชนะ นิ่มสุวรรณ                                       
ห้องสอบ  อ.201 

รวม     12    คน 
EE 301 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (EE3=3) 
PS 4403 การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (PS’4= 2) 
PH 306 การบริหารงานสาธารณสุข (CHM4=3) 
OH 305 การปูองกันอัคคีภัยฯ (PH 3=4) 
SS 201 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา (SS=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ชัยชนะ นิ่มสุวรรณ , อ. สุข บุปผา                                       

ห้องสอบ อ.208  

                            รวม    21   คน 
PS4107 หลักระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (PS4=14, PS’4= 7) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.ธงชัย ทองค า  ,  อ.นาซีฮะห์ หะยีโด                                          

ห้องสอบ อ.210 
รวม    20    คน 

PH 212 การปฐมพยาบาลการกู้ชีพและส่งต่อ (CHM3, 4=20) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.จินดามณี  เลิศมโนกุล , อ.กรองแก้ว หนูอิ่ม 

ห้องสอบ  อ.211  

รวม    20    คน 
HS 302 พยาธิวิทยาพื้นฐาน (CHM3, 4=20) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.จินดามณี  เลิศมโนกุล , อ.พีระศักดิ์ เตจ๊ะนัน 

ห้องสอบ  อ.205 - อ.206 

 

รวม    22    คน 
PH 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (CHM,1=15) (PH’=7) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.ดร.สถาพร  สาภา  , อ.นิตินัย สงวนศร ี

ห้องสอบ  อ.212 
รวม    22    คน 

BA 333 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.จันจิรา สุขอยู่ , อ.ศศิวรรณ ส่งต่าย  

ห้องสอบ  อ.208 
 

 

รวม     18     คน 
PH 304 วิทยาการระบาดและการควบคุม (CHM,3=18) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  Aj.Win Soe Aung , อ.นันทิกร อุดมศิลป์ 

ห้องสอบ  อ.213 



 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
13.00-16.00น. 

เสาร์ 
6 ส.ค. 65 

รวม     17     คน 
TO 419 การวิจัยส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ (ปี3=9) 
AC 315 การวางระบบบัญช ี(AC=1) 
AC 421  การสอบบัญชี (AC=2) 
TO 317 การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว (ปี3=5) 
TM2114 เภสัชกรรมไทย 1 (TM’=2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.กัญญพัชร พฒุโสม , อ.พิจิตรา ยืนยั่ง   

ห้องสอบ อ.210   
 

รวม     16    คน 
PS 3306 กฎหมายอาญา (PS’3=3   PS’4=5) 
PH 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (PH 2=3) 
LA 2201 กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป  (LLB’3=1) 
AC 417 งบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม (AC=2) 
AC 314 การบัญชีต้นทุน (AC=1) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.ภัทรพล โพธิติชัย , อ.พิจิตรา ยืนยั่ง 

ห้องสอบ  อ.209 
 รวม     33     คน 

HS 202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (CHM3, 4=15) (PH=18) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.จันจิรา สุขอยู่ , อ.กัญญพัชร พุฒโสม   

ห้องสอบ  อ205,อ206 

รวม     15     คน 
HS 301   ชีวสถิติ (CHM3, 4=15) 
TM 2220 การนวดไทย 1 (TM’=3)  
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.สุข บุปผา  , อ.พีระศักดิ์ เตจ๊ะนัน                                           

ห้องสอบ อ208   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00 -
13.00 น. 

13.00-16.00น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาทิตย์ 
7 ส.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม     39     คน 
SO 211 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ 
SO 216 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (EC2=3) (EE2=10) 
HS 102 เคมีท่ัวไป (CHM3, 4=15) 
PH 204 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา (CHM,1=11) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธนากร ท่ังเรือง , อ.สมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล 

อ.ชัยชนะ นิ่มสุวรรณ 
                                             ห้องสอบ อ.201 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

รวม     35     คน 
MS 111 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น    (รวมปี1=) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ , อ.นาซีฮะห์ หะยีโด 

อ.บรรจง วงศ์สุนะ 
                                             ห้องสอบ อ.201 

รวม     18     คน 
EE 203 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษา (EE2=10) 
PS2103 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (PS’3=3 ,  PS’4=5) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธนากร ท่ังเรือง , อ.พรพรรณ สีเทียน 

                                             ห้องสอบ อ.210 

รวม     16     คน 
PS 3106 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (PS2= 2, PS’3=3, PS’4 = 4) 
LA 4201 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  (LLB’3=1 , LLB 3=6) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.ดร.สถาพร  สาภา , อ.นิตินัย สงวนศรี                            

ห้อง อ.210 
รวม     20     คน 

PH 305 กฎหมายและจริยธรรมในงานสาธารณสุข (CHM3, 4=20) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ. ธงชัย ทองค า , อ.ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

                                             ห้องสอบ อ.211 
รวม     14     คน 

PH 303 หลักการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย (CHM,3=10) 
OH 401 การยศาสตร์ (PH3=4) 
TM 3229 การผดุงครรภ์ไทย 1 (TM’=4) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ     ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ ,  อ.สุรราชย์  รุจิภักด์ิ                         

ห้อง อ.211 

รวม     18     คน 
PH 202 อนามัยส่ิงแวดล้อม (CHM,3=10)    
OH 405 การควบคุมมลพิษอากาศฯ (PH’=7)    
PH 433 การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ (IM’=1) 
TM 2113 เวชกรรมไทย 1  (TM’=2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.นฤมล แสนสมุทรใจ, อ. กาบแก้ว ปัญญาไทย 

                                             ห้องสอบ อ.212 

 
 
 



 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00 -
13.00 น. 

13.00-16.00น. 

อาทิตย์ 
7 ส.ค. 65 

 

รวม     13     คน 
EE 306 การบริหารจัดการในช้ันเรียนในระดับประถมศึกษา (EE3=3) 
EE 102 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  (EE1=4) 
TO 317 การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว (ปี3=5คน) 
MK 421 สัมมนาการตลาด (ปี4 =1คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.นฤมล แสนสมุทรใจ , อ.บัวพรรณ  ค าเฉลา                      

ห้อง อ.212 

รวม     10     คน 
 

PE 113 นาฏศิลป์อาเซียน (ปี1=5คน) 
BA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (5คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธีรพฒัน์ อินทร์ธรรม , อ.ดร.จิระภา  ข าพิสุทธิ์ 

                                             ห้องสอบ อ.213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.01-
13.00น. 

13.00-16.00 น. 

พุธ 
10 ส.ค. 65 

รวม     23    คน 
 
LA 3204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  (LLB 3=6) 
PS 3303  พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (PS2 =2,  PS3=6) 
PS 3307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (PS’3=9) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.สุข บุปผา , อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ 

                      ห้องสอบ  อ.201 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

รวม     10    คน 
 
PS3206 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ (PS3=6) 
OH 432 การจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัย (PH3=4) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.สุพรรษา มีศรี , อ.ไพรินทร์ บุหลัน 

ห้องสอบ  อ.213 

 

 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.01-
13.00น. 13.00-16.00 น. 

พฤหัสบดี 
11 ส.ค. 65 

                                                          
 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

                                            รวม     16    คน                                                                           
MK 411การค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน (ปี3 =9คน) 
LA4203 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (LLB’3=1 , LLB 3=6) 
MK 412 วิจัยตลาด (ปี4 =1คน) (สอบ Online อ.ศิริอมรคุมสอบ) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.กาบแก้ว ปัญญาไทย , อ.วิชุดา มูลวงษ์ 
 

                           ห้องสอบ  อ.213     
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
13.00-16.00น. 

เสาร์ 
13 ส.ค. 65 

                        รวม    10    คน 
BC 111 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ทุกช้ันป=ี30) 
SO113 วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  (MK3=10) 
 

อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์  , อ.อาทิตย์ เข็มทอง 
อ.สุกัญญา มิ่งเมือง 

ห้องสอบ อ.201 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

รวม    42   คน 
HS 203 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ (CHM,1=18 , SS=4)  
PH 412 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานสาธารณสุข (CHM,3=18) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์ , ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ 

อ.ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย 
ห้องสอบ อ.201 

รวม    13     คน 
PS1101 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ (PS’3=3  PS’4=5) 
MG 434 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม (5คน) 
MG 313 ภาวะผู้น า (1 คน) 
TM2109 การแพทย์พื้นบ้าน (TM’=2) 
 

อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.มนัสนันท์ สังข์ไทย , อ.จตุพร แพงจักร 
ห้องสอบ อ.210 

รวม    20     คน 
HS 103 ชีววิทยา (CHM,1, SS=18)  
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.มนัสนันท์ สังข์ไทย , อ.จตุพร แพงจักร 

ห้องสอบ อ.210 
รวม    25     คน 

PE 111 พลศึกษา (รวม ปี1=25) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ. สุข บุปา , อ.ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

ห้องสอบ อ.211 

                                   รวม    26     คน 
PH 317 เภสัชศาสตร์สาธารณสุข (CHM3, 4=26) 
 

อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ. นวภัทร โตสุวรรณ ์, อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ 
 ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล                         

ห้องสอบ  อ206 , อ208 

                                       รวม   21     คน 
AC 412 การบัญชีช้ันสูง 2                                                 
AC 313 การบัญชีช้ันกลาง 2 
AC 413 การวิเคราะห์งบการเงิน 
BC 330 การประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน  (4 คน) 
MG 311 ทฤษฎีองค์การ (5 คน) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.ธีรพัฒน์ อินทรธ์รรม , อ.ภาวิณี คุ้นสงคราม  

ห้องสอบ อ.212 

 



 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
13.00-16.00น. 

เสาร์ 
13 ส.ค. 65 

 

 

รวม   16    คน 
TM 3234 การนวดไทย 3 (TM’=5) 
PH 314 โภชนาการอาหารและความปลอดภัย (TM’=1) 
TM 2222 เภสัชกรรมไทย 2 (TM’=1) 
OH 202 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันพื้นฐาน (PH’=5) 
OH 404 พิษวิทยาทางอุตสาหกรรม (PH3=4) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.บัวพรรณ  ค าเฉลา , อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ 

ห้องสอบ อ.213 

 

 

 

รวม   28    คน 
BA323 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.สุกัญญา มิ่งเมือง , อ.วิสินี สุขโภคี 

ห้องสอบ อ.208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00 -
13.00 น. 

13.00-16.00น. 

อาทิตย์ 
14 ส.ค. 65 

รวม     39     คน 
LA3206 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  (LLB 3=6) 
PS3303  พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ (PS’3=3  PS’4=5) 
PH 411 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (CHM,3,4=5) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.ดร.น.สพ.เมธ ีสุทธศิลป์ ,  อ.ภาวิณี คุ้นสงคราม   

อ.บรรจง วงศ์สุนะ 
ห้องสอบ อ 201 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

                                                        รวม     37      คน 
PS4401 การเมืองสหรัฐอเมริกา (PS’4= 2) 
PS3206 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ (PS4’=1) 
PS3109 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  

(PS2=2, PS3=6, PS’3=3  PS’4=8) 
PS4506  ธุรกิจกับการเมือง (PS’3=3  PS’4=5) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ. นวภัทร โตสุวรณ์ , อ.ไพรินทร์ บุหลัน 

อ.ปรางทอง นนทะการ 
             ห้องสอบ อ 201 

                                             รวม    18    คน 
PH 307 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (CHM,3=18) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.ราชัน ประดับสุข   อ.ดร.จิระภา  ข าพิสุทธิ์     
                                         

ห้องสอบ อ.210  

รวม    17   คน 
EG 115 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   (EC2=3) (EE2=10) 
SS 101 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเบื้องต้น (SS=4) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม , อ.วิชุดา มูลวงษ์ 

ห้องสอบ อ.210 
รวม    18   คน 

PH 313 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (CHM,3=18) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.ดร.น.สพ.เมธี สุทธศิลป ์, ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ 

ห้องสอบ อ.211 รวม    20   คน 
HU 223 สุนทรียส าหรับครู (EC3=6) (EE3=10) 
AC 316 การบัญชีภาษีอากร                                        
AC 312 การบัญชีช้ันกลาง 1 
AC 317 ทฤษฎีการบัญชี 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.พรพรรณ สีเทียน , อ.อาทิตย์ เข็มทอง                                                   

ห้องสอบ อ.211 

รวม    20   คน 
PH 315 อนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว (CHM3, 4=20) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ    อ.บัวพรรณ  ค าเฉลา ,  อ.พรพรรณ สีเทียน    

ห้อง อ.212 



 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 
12.00 -
13.00 น. 

13.00-16.00น. 

อาทิตย์ 
14 ส.ค. 65 

รวม   20   คน 
BA 434 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (10 คน) 
MG 331 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (10 คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ดร.รุ่งตะวนั เมืองมูล , อ.มนัสนันท์ สังข์ไทย 

                                                                 ห้องสอบ อ.212 

( พ
ักก

ลา
งวั

น 
) 

รวม   12   คน 
BC 332 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 คน) 
MG 412 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (5 คน) 
MG 333 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3 คน) 
TM3227 เภสัชกรรมไทย 3 (TM’=5) 
OH 302 วิศวกรรมความปลอดภัยฯ (PH’=2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ดร.สถาพร  สาภา , อ.อาทิตย์ เข็มทอง 

                                                                 ห้องสอบ อ.213 
                  รวม   22  คน 

BA 231 กฎหมายธุรกิจและการแข่งขันการค้า 
BA 218 การเงินธุรกิจ 
อาจารย์ผู้คุมสอบ อ.ราชัน ประดับสุข , ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ 

                                                                 ห้องสอบ อ.213 

รวม   5   คน 
TM2111 เคมีและเภสัชวัตถุ (TM’=3) 
TM 2221 เวชกรรมไทย 2 (TM’=2) 
(สอบนอกตารางในวันท่ี 21 สิงหาคม 2565) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ อ.จตุพร แพงจักร  

                                                                 ห้องสอบ ก.201 
                  รวม   5  คน 

TM 3226 เวชกรรมไทย 3 (TM’=5)  
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.สมยศ  สุโพธิ์ภาคสกุล , ดร.พุฒิพงษ์ มากมาย 

                                                                 ห้องสอบ อ.208 

รวม   4   คน 
PH 302 การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น (TM’=4) 
(สอบนอกตารางในวันท่ี 20 สิงหาคม 2565) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ อ.จตุพร แพงจักร  
                                                                     ห้องสอบ ก.201 

. 
 


