
    
 
 

 
ตารางสอบ ปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ทุกชั้นปี) 
วันที่ 8-19 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 
 

 



วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 

12
.0

1-
13

.0
0น

. 

13.00-16.00 น. 

พุธ 
8 มี.ค. 66 

 รวม  9  คน 
TO 325 การท่องเท่ียวโดยชุมชน  
           (1(ปกติ), 3(เทียบโอน), 2(คู่ขนาน), 3(คู่ขนาน) = 9 คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธนากร ท่ังเรือง 

ห้องสอบ อ205 และGoogle Meet 
 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 

12
.0

1-
13

.0
0น

. 

13.00-16.00 น. 

พฤหัสบดี 
9 มี.ค. 66 

รวม  18  คน 
MK 329 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (MK2 CP = 2) 
ED 103 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนเพื่อพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน  (EE1= 4) 
EC 4201 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

ในอนาคต   (EC3= 7) 
EE 315 เทคนิคการน าเสนอและการจัดนิทรรศการด้านวิชาการประถมศึกษา    

(EE3= 3) 
PS4506 ธุรกิจกับการเมือง (PS=2) 
 
อาจารย์คุมสอบ  ดร.กรรณิการ์  ทองรักษ์ ,  ดร.จิระภา ข าพิสุทธิ์ 
                      

ห้องสอบ อ201 

รวม  17  คน 
 

ED 104  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและ 
การเรียนรู้ (EE1=4) 

ED 2104 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (EC2= 3) 
ED 202  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง (EE2=10) 
 
อาจารย์คุมสอบ   ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์  , อ.นิตินัย สงวนศรี 

 
ห้องสอบ อ201 

รวม  9  คน 
PS 1102 การเมืองการปกครองไทย  (PS1= 2, PS2= 1)  
PS 2108 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (PS3= 6)          
           
อาจารย์คุมสอบ  ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย , Aj.Win Soe Aung 

  ห้องสอบ อ212 

 

 

 



 

 

วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 

12
.0

1-
13

.0
0น

. 

13.00-16.00 น. 

ศุกร์ 
10 มี.ค. 66 

รวม  13  คน 
EC 2203 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ 

เด็กอายุต่ ากว่า3ปี (EC2= 3) 
EE 305 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง 
ในการพัฒนาเด็กประถมศึกษา (EE2= 10) 
 
อาจารย์คุมสอบ   ดร.อภิชิต ดวงธิสาร , อ.อาทิตย์ เข็มทอง 

                                                                  ห้องสอบ  อ211 

รวม  16  คน 
MK 440 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6  
MK 441 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7  
MK 442 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 8  
           ช้ันปีท่ี 3 MK3CP(ปกติ) = 9 คน 
EE 104   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา (EE1=4) 
LA 1205 กฎหมายมหาชน  (LLB 1=3) 
 
อาจารย์คุมสอบ  ดร.ระเบียบ สิทธิชัย , อ.ชนนิกานต์ เครือยิ้ม 
                                                                      ห้องสอบ อ201 

รวม  15  คน 
MK 418  ธุรกิจดิจิตอลเบ้ืองต้น (MK2CP= 2) 
ED 4101 ศึกษานิพนธ์ (EC3= 7) 
ED 302   ศึกษานิพนธ์ (EE3= 3) 
PS 3105 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง  (PS1= 2, PS2= 1) 
 
อาจารย์คุมสอบ  ดร.ฐิติมน ฉัตรจรัสรัตน์ , อ.นาซีฮะห์  หะยีโด 
                                                                     ห้องสอบ  อ212 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

13.00-16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสาร์ 
11 มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  46  คน 
SC 134 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ (22 คน) 
PH 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (PH=26) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.พรพรรณ สีเทียน , อ.นฤมล  แสนสมุทรใจ 

ห้องสอบ อ201 

 

รวม   40   คน 
SO 217 อาเซียนศึกษา (รวม 30 คน) 
SO 213 การรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  (EC3=7) (EE3=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  ดร.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ , อ.จินดามณี เลิศมโนกุล 

ห้องสอบ อ201 
รวม  20  คน 

PH 311 ทันตสาธารณสุข (PH=20) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.อาทิตย์ เข็มทอง , อ.ไพรินทร์ บุหลัน 

ห้องสอบ อ208 

รวม   18   คน 
HS 101 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (PH =12) 
EC 2201 ส่ือและของเล่นส าหรับเด็ก (EC2= 3) 
TM 1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (1คน) 
PS3305 กฎหมายปกครอง  (PS’3= 2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล , ดร.เมธี สุทธศิลป์ 

ห้องสอบ อ210 
รวม  19  คน 

PH 211 การสาธารณสุขท่ัวไป (PH=6) 
OH 401 การยศาสตร์ (OH=7) 
PH 433 การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ (PH=5) 
TM 2111 เคมีและเภสัชวัตถุ (TM=1) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.เศรษฐกุล บุญยศักดิ์เสรี , อ.จตุพร แพงจักร 

ห้องสอบ อ209 

รวม   19   คน 
PH 412 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานสาธารณสุข (PH =3) 
PH 205 การสร้างเสริมสุขภาพ (PH =10) 
TM 2222 เภสัชกรรมไทย 2 (   =3) 
AC 313 การบัญชีช้ันกลาง 2 (1 คน) 
AC 419 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (2คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.บรรจง วงศ์สุนะ , อ.คเณชาภรณ์ คชกุล 

ห้องสอบ อ211 
รวม  20  คน 

EC 3206 การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (EC3= 7) 
EE 105 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา (EE1=4) 
EE 303 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา (EE3=3) 
BA 311  การบัญชีเพื่อการจัดการ (MN’4=3 ,  BC’3,4=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.มนัสนันท์  สังข์ไทย , อ.ธนากร ท่ังเรือง 

                                ห้องสอบ  อ210                                   

 



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

13.00-16.00 น. 

 
 
 

เสาร์ 
11 มี.ค. 66 

รวม   14   คน 
MG 413 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (MN’4 = 2) 
BA 111 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (AC’3,4 = 3) 
HS 103 ชีววิทยา (TM=4) 
PS3304 การเลือกตั้ง  (PS’3= 2) 
TM3226 เวชกรรมไทย 3 (TM=2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธีรพฒัน์ อินทร์ธรรม , อ.วาสินี สุขโภคี 

ห้องสอบ  อ211 

รวม   17   คน 
BA 215 หลักการตลาด (MN’4(1), AC’3/4(4), BC’1(1) = 6 คน) 
MG 312 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (MN’4=3 คน) 
PS 2201 ปรัชญาและความคิดทางการเมืองตะวันออกและตะวันตก   
            (PS2= 1, PS’3= 2, PS’4= 2) 
TM3227 เภสัชกรรมไทย 3 (TM=1) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ , อ.อัชฌิสิทธิ์ อังกินันทน ์

ห้องสอบ  อ212 

รวม   16   คน 
TM 3233 เภสัชกรรมไทย 4 (TM=5) 
BC 105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและค้นคว้า (7 คน) 
AC 421 การสอบบัญชี (2คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ภาวิณี คุ้นสงคราม , อ.สุพรรษา มีศรี 

ห้องสอบ  อ212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

13.00-16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาทิตย์ 
12 มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   41   คน 
HU 222 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (19 คน) 
HU 125 หน้าท่ีพลเมืองศีลธรรมส าหรับอุดมศึกษา (22คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.นวภัทร โตสุวรรณ ์, อ.สุเวช พิมน้ าเย็น 
                        

ห้องสอบ อ 201 

 

รวม   34   คน 
EG 112 ภาษาอังกฤษ 2   (รวม 30) 
EG 114 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  (EE1= 4) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  ดร.สถาพร สาภา , อ.สมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล 
                       

ห้องสอบ อ 201 

รวม   20   คน 
BC 411 การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ต (BC’3 = 7 คน) 
EC 2205 กิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  (EC3= 7) 
BC 463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (BC'4 = 1) 
AC 420 การบัญชีระหว่างประเทศ (4 คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.นาซีฮะห์   หะยีโด , อ.กรรณิการ์ เซ็งเข็ม 

                                        ห้องสอบ อ 210                                                                                       

รวม   16   คน 
BA 319  การภาษีอากร      (1 คน) 
AC 411  การบัญชีช้ันสูง 1  (2 คน) 
MG 423 การจัดการองค์ความรู้องค์การ (MN’4  = 3) 
BA 217 องค์การและการบริหารจัดการ (AC’3/4(5), BC’1(2) = 7 คน) 
EE 304 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพระดับประถมศึกษา   
           (EE3=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.บรรจง วงศ์สุนะ , อ.เศรษฐกุล บุญยศักดิ์เสรี 

ห้องสอบ อ 210 
รวม   19   คน 

TM3123 ระบบสุขภาพของประเทศไทย (TM = 4) 
TM3232 เวชกรรมไทย 4 (TM = 4) 
HS102 เคมีท่ัวไป (HS = 11) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ราชัน ประดับสุข , ดร.พชรภัทร นันทบวรพล 

                                        ห้องสอบ อ 211                                                                                       

รวม   16   คน 
PS 3303 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์  (PS’3= 1) 
PS 4309 กฎหมายลักษณะพยาน (PS3= 6) 
LA 3210 กฎหมายลักษณะพยาน (LLB3=5) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  ผศ.ดร.วิภาวรรณ พิสิฐเวช , อ.ธงชัย ทองค า 

ห้องสอบ อ 211 

รวม   21   คน 
 

PH 204 พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา (PH =21) 
 

อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.นันทิกร อุดมศิลป ์, อ.นฤมล  แสนสมุทรใจ 
         ห้องสอบ อ 212 

 

รวม   21   คน 
 

PH 488 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (PH =1) 
PH 201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (PH =1) 
 

อาจารย์ผู้คุมสอบ   , ดร.เมธี สุทธศิลป์ , อ.สุข บุปผา 
         ห้องสอบ อ 212 



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

13.00-16.00 น. 

 
 

 
อาทิตย์ 

12 มี.ค. 66 
 
 

รวม   18   คน 
PS 2205 จิตวิทยาทางการเมือง (PS2= 1, PS’3= 2, PS’4= 1) 
PH 433 การให้ค าปรึกษา (PH = 5) 
OH 301 การจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการอุตสาหกรรม  
            (OH=4) 
OH303 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน (OH=2) (นอกตาราง) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ไพรินทร์ บุหลัน ,อ.ภาวิณี คุ้นสงคราม 

                                        ห้องสอบ อ 208                                                                                       

รวม   16   คน 
PH 202 อนามัยส่ิงแวดล้อม (PH=4) 
TM2117 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (TM=3) 
TM1107 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย (TM=3) 
TM4341 สปา (TM=3) 
OH304 การประเมิน และการจัดการความเส่ียง (OH=3) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  , อ.คเณชาภรณ์ คชกุล , อ.กาบแก้ว ปัญญาไทย 

         ห้องสอบ อ 209 รวม   19   คน 
PH 301 อนามัยชุมชน (PH =19) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย , ดร.กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง 

         ห้องสอบ อ 209 

 
OH403 การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (OH=3) (นอกตาราง) 
PH 305 กฎหมายและจริยธรรมในงานสาธารณสุข (PH =21) (นอกตาราง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

13.00-16.00 น. 

พุธ 
15 มี.ค. 66 

รวม   26   คน 
EE 106  ส่ือ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้และการสอนแบบโครงงาน 
           ในระดับประถมศึกษา (EE1=4) 
EE 205 หลักสูตรและวิทยาการจัดการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
           และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา (EE2=10) 
OH 203 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (OH=6) 
PS 4504 การขจัดความขัดแย้ง (PS=2) 
TO105 หลักการด าเนินงานธุรกิจท่ีพักแรม (1(ปกติ), 3(เทียบโอน) = 4 คน) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ , ดร.จิระภา ข าพิสุทธิ์ 

    ห้องสอบ อ201  

รวม   18   คน 
EE 312 เกษตรส าหรับครูประถมศึกษา (EE3=3)        
LA 1203 กฎหมายภาษีอากร (LLB 3=5 , LLB 1=1) 
LA 1204 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (LLB 1=3) 
SS 301 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกก าลังกาย (SS=3) 
OH 307 กฎหมายและจริยธรรมในงานอาชีวอนามัย (OH=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ , Aj.Win Soe Aung 

  ห้องสอบ อ201 

รวม   20   คน 
HS 103 ชีววิทยา (TM=6) 
PS 4401 การเมืองสหรัฐอเมริกา  (PS2 =1) 
EC 4202 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม (EC3=7) 
EC 3103 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  
            (EC2= 3)  
EE 313 ส่ือการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา (EE3=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  ดร.ฐิติมน ฉัตรจรัสรัตน์ , ดร.พชรภัทร นันทบวรพล  

ห้องสอบ อ212 

 

 

 

 

 

 



 

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

13.00-16.00 น. 

พฤหัสบดี 
16 มี.ค. 66 

 

รวม   6   คน 
SS 102 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางการกีฬาและการออกก าลังกาย  
          (SS=3) 
OH 201 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับอาชีวอนามัยฯ (OH=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ราชัน ประดับสุข , อ.บัวพรรณ ค าเฉลา 

ห้องสอบ อ212 
 

 

รวม   12   คน 
LA 3201 เอกเทศสัญญา 2  (LLB 1=1, LLB 3=5) 
SS 106 เตรียมปฏิบัติการด้านการออกก าลังกาย (SS=3) 
SS 206 ปฏิบัติการด้านการออกก าลังกาย 1  (SS=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.จินดามณี เลิศมโนกุล , อ.พรพรรณ สีเทียน 

ห้องสอบ อ212 

 

 

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

13.00-16.00 น. 

ศุกร์ 
17 มี.ค. 66 

 

 
TO 106 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  (TO=2) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ อ.อัชฌสิทธิ์ อังกินันทน ์

ห้องสอบ อ205  

รวม   19   คน 
LA 1203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  
            (LLB 1=1, PS3= 6) 
LA 4202 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง :ภาคบังคับคดี (LLB 3=5) 
LA 1203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  (LLB 1=1) 
SS 104   จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย (SS=3) 
SS 203 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2  (SS=3) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ   อ.ธงชัย ทองค า , ดร.ระเบียบ สิทธิชัย  

ห้องสอบ อ201 
 

 

 

 



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

13.00-16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

เสาร์ 
18 มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   39   คน 
PH 314 โภชนาการอาหารและความปลอดภัย (PH =29) 
PH 312 สุขภาพจิตชุมชน (PH =10) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  ดร.พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ , อ.จินดามณี เลิศมโนกุล 

ห้องสอบ อ 201 

 

รวม    27    คน 
SS 302 การทดสอบสรรถภาพทางการกีฬาและการออกก าลังกาย (SS=3) 
PH 317  โรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ (PH = 11) 
PH 304  วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค (PH = 7) 
OH 404 พิษวิทยาทางอุตสาหกรรม (OH=3) 
BC 483 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยทางธุรกิจ (BC'3,4=3) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล , อ.สุเวช พิมน้ าเย็น 

ห้องสอบ อ201 
รวม   13   คน 

ED 102 จิตวิทยาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (EE1=4) 
PS 1102 การเมืองการปกครองไทย  (PS’1= 2, PS’3= 1, PS’4= 2) 
PS 4401 การเมืองสหรัฐอเมริกา  (PS’3= 2, PS’4= 2) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม , อ.ราชัน ประดับสุข 

ห้องสอบ อ 210 

รวม   16   คน 
MG 341 การส่ือสารเพื่อการจัดการ (MN’4 = 3) 
PS 3105 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง  (PS’1= 2, PS’3= 2, PS’4= 2) 
LA 3207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว (LLB 1=1 , LLB 3=5) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ ดร.อภิชิต ดวงธิสาร , อ.สมยศ สุโพธิ์ภาคสกุล 

ห้องสอบ อ210 
รวม   7   คน 

BA 121  การบัญชีขั้นต้น (AC2=2 , MK3=1 , BC=1) 
 
 

อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.กาบแก้ว ปัญญาไทย , อ.สุพรรษา มีศรี 
 

ห้องสอบ อ 211 

รวม   17   คน 
EC 2202 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย (EC3= 7) 
EE 204 หลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ประถมศึกษา  (EE2= 10) 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธงชัย ทองค า , อ.นิตินัย สงวนศรี 

ห้องสอบ อ211 



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

13.00-16.00 น. 

 
 

เสาร์ 
18 มี.ค. 66 

รวม   20   คน 
PH 307 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (PH =9) 
HS 301 ชีวสถิติ (HS=5) 
AC 416 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี  (2 คน) 
AC 315 การวางระบบบัญชี  (2 คน) 
AC 418 การบัญชีบริหาร (2 คน) 
 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.สุข บุปผา , อ.นันทิกร อุดมศิลป์ 

ห้องสอบ อ 212 

รวม   12   คน 
TM 2221 เวชกรรมไทย 2  (TM=3) 
TM 3124 ระบาดวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทย (TM=3) 
EC 3202 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
            (EC2 = 3) 
MK 327 การตลาดต่างประเทศ (MK2CP=2 , MK3=1) 
อาจารย์คุมสอบ อ.มนัสนันท์  สังข์ไทย , อ.จตุพร แพงจักร 
                                                                         ห้องสอบ อ212    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

13.00-16.00 น. 

อาทิตย์ 
19 มี.ค. 66 

รวม   33   คน 
PH 302 การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบ้ืองต้น (PH=30) 
OH 202 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมข้ันพื้นฐาน  (OH=3) 
อาจารย์คุมสอบ   อ.พรพรรณ สีเทียน , อ.บัวพรรณ ค าเฉลา                                                               

ห้องสอบ อ 201 

 

รวม  14  คน 
HS 202  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (HS=4) 
MG 316  การจัดการส านักงาน  (MN’4=3) 
BC 332   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (BC’3=2) 
LA 3204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  (LLB 3=5) 
 
อาจารย์คุมสอบ   อ.นวภัทร โตสุวรรณ ์, ดร.สถาพร สาภา 

ห้องสอบ อ 201 

รวม   19   คน 
HS 201 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS=19) 
อาจารย์คุมสอบ  ดร.เมธี สุทธศิลป์ , อ.ธนากร ท่ังเรือง 

ห้องเรียน  อ 210 

รวม   16   คน 
BA 322  สถิติธุรกิจ (8 คน)   
MG 314 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ (MN’4=1)     
TM 3235 ผดุงครรภ์ไทย 2  (TM= 7) 
 

อาจารย์คุมสอบ   อ.นาซีฮะห์  หะยีโด , ผศ.ดร.วิภาวรรณ พิสิฐเวช 
ห้องเรียน  อ 211 

รวม  14  คน 
 

AC 412 การบัญชีช้ันสูง 2 (2 คน) 
TO134 การสนทนาภาษาอังกฤษ (1(ปกติ), 3(เทียบโอน), 1(คู่ขนาน) = 5 คน) 
PS4310 สัมมนาการเมือง (PS3=6คน , PS’3=1คน) 
 

อาจารย์คุมสอบ   อ.จตุพร แพงจักร , อ.สุกัญญา มิ่งเมือง 
ห้องสอบ อ 212 

รวม   19  คน 
PH 315 อนามัยเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว (PH=13) 
OH377 ฝึกปฏิบัติบ าบัดโรคเบ้ืองต้น (OH=2) 
PS 4403 การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (PS2= 1 , PS’3= 1 , PS’4= 2) 
อาจารย์คุมสอบ   อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ , อ.นันทิกร อุดมศิลป์ 

ห้องเรียน  อ 212 

 

 

 
 
 

 



 

ตารางสอบนอกตาราง 

วัน/เวลา รายชื่อวิชา วัน/เวลา รายชื่อวิชา 

2 มี.ค.66 
PH 212 การปฐมพยาบาล การกู้ชีพและส่งต่อ (PH =9) 
เวลาสอบ 09.00-12.00 น. 
อาจารย์คุมสอบ  ดร.เมธี สุทธศิลป์ 

27 มี.ค. 66 
MK 430 การตลาดส าหรับประกอบการ  (MK3=1) 
เวลาสอบ 19.00-21.00 น. 
อาจารย์คุมสอบ  อ.ศิริอมร กาวีระ 

4 มี.ค.66 

PH 306  การบริหารงานสาธารณสุข (PH=8) 
TM 2119 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับแพทย์แผนไทย  (TM=4) 
เวลาสอบ 09.00-12.00 น. 
อาจารย์คุมสอบ  ดร.เมธี สุทธศิลป์ 

 

 

5 มี.ค.66 
PH 411 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (PH =23) 
เวลาสอบ 09.00-12.00 น. 
อาจารย์คุมสอบ  ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย 

 

 

8 มี.ค.66 

TO 208 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว   (3(เทียบโอน) = 1 คน) 
เวลาสอบ 09.00-12.00 น. 
อาจารย์ผู้คุมสอบ  อ.ธนากร ท่ังเรือง 

ห้องสอบ Google Meet 

 

 
 

9 มี.ค.66 

TO316 การท่องเท่ียวอาเซียน (TO3 (เทียบโอน) = 2 คน) 
เวลาสอบ 09.00-12.00 น. 
อาจารย์ผู้คุมสอบ อ.อัชฌสิทธิ์ อังกินันทน ์

ห้องสอบ Google Meet 
 

 

11 มี.ค.66 

TO329 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม  (3 (เทียบโอน)  = 2 คน) 
เวลาสอบ 09.00-12.00 น. 
อาจารย์ผู้คุมสอบ อ.อัชฌสิทธิ์ อังกินันทน ์

ห้องสอบ Google Meet 

 

 

 

 


