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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ

1 5500223 EAP I  (สถาบันภาษา)                 198 คน 2 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. 198 คน
ตอนเรียนที่ 1 อ.ดร.ฐิติยา, รัตนาวดี, จติรานันท์ 507 ตึก 3 26 คน
ตอนเรียนที่ 2 26 คน
ตอนเรียนที่ 3 รศ.เวียงรัฐ, จริาพร, ปาริฉตัร 508 ตึก 3 24 คน
ตอนเรียนที่ 4 24 คน
ตอนเรียนที่ 5 รศ.ดร.แกว้ค า, ธัญลักษณ์, สุรชัย 509 ตึก 3 25 คน
ตอนเรียนที่ 6 25 คน
ตอนเรียนที่ 7 ศ.ดร.สุรชาติ, อนงค์, อภิชญา 514 ตึก 3 23 คน
ตอนเรียนที่ 8 25 คน

2 5500111 EXP ENG I   (สถาบันภาษา)          254 คน 2 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. 254 คน
ตอนเรียนที่ 56 รศ.ดร.ฐิตินันท,์ สุรีรัตน,์ อมัพร 607 ตึก 3 27 คน
ตอนเรียนที่ 57 28 คน
ตอนเรียนที่ 58 ผศ.ปัณรส, ปุณพจน,์ ชลธิชา 608 ตึก 3 28 คน
ตอนเรียนที่ 59 30 คน
ตอนเรียนที่ 60 อ.ดร.อมร, เสาร์ลักษณ์, พรทิพย์ 609 ตึก 3 28 คน
ตอนเรียนที่ 61 15 คน
ตอนเรียนที่ 62 รศ.สรวิศ, อบุลรัตน,์ ธัญดา 610 ตึก 3 29 คน
ตอนเรียนที่ 63 36 คน
ตอนเรียนที่ 64 อ.กลัยา, เนตรชนก, เสฎฐวุฒิ 614 ตึก 3 33 คน

3 2404419 ขอบเขตและวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 71 คน 2 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. อ.นฤมล กจิไพศาลรัตนา, วรรณวิภา, พ้นพันธ,์ ศิวาพร 510 ตึก 3 71 คน
ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ

ประกำศ คณะรฐัศำสตร์

วนัจันทร์ที่ 2 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

เรื่อง  ตำรำงสอบกลำงภำคกำรศึกษำตน้ ปีกำรศึกษำ 2560
นิสิตจ ำนวนนิสติ

หน้าที ่1 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

4 2404353 การวัดและประเมินบุคคล 22 คน 2 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. อ.กลัยา, เนตรชนก, เสฎฐวุฒิ 614 ตึก 3 22 คน
รศ.วันชัย  มีชาติ

5 2400112 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ 90 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. รศ.ดร.วีระ, ประวีณ์นุช, วุฒิณี 507 ตึก 3 50 คน
ระหว่างประเทศ ตอนเรียนที่ 1 (สอบ 3 ชม.) รศ.เวียงรัฐ, นันทิยา, อคัวรรณี 510 ตึก 3 40 คน
อ.ดร.ธีวินท์  สุพุทธิกลุ

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ 52 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.กลัยา, จารุวรรณ 508 ตึก 3 52 คน
ระหว่างประเทศ ตอนเรียนที่ 2
อ.กลัยา  เจริญยิ่ง

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ 62 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. รศ.สรวิศ, เยาวณี 509 ตึก 3 62 คน
ระหว่างประเทศ ตอนเรียนที่ 3
รศ.สรวิศ  ชัยนาม

6 2402306 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ 3 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.กลัยา, จารุวรรณ 508 ตึก 3 3 คน
ระหว่างประเทศ
อ.กลัยา  เจริญยิ่ง

7 2401306 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 59 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.พรสันต์, ณัฐวัชร์, ฌาลินี 515 ตึก 3 59 คน
ผศ.ดร.พรสันต์  เล้ียงบุญเลิศชัย

วนัจันทร์ที่ 2 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

วนัจันทร์ที่ 2 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

หน้าที ่2 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

8 2404364 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 68 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.ฉตัรมงคล, ณัฐกานต์, รัตน,์ เกษร 607 ตึก 3 68 คน
ผศ.ฉตัรมงคล  แน่นหนา

9 2402353 ความมัน่คงในการเมืองโลก 41 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. รศ.ดร.ชูเกยีรติ, นิรุตต์ 615 ตึก 3 41 คน
รศ.ดร.ชูเกยีรติ  พนัสพรประสิทธิ์

10 2403411 การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา 14 คน 2 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. อ.ดร.ศิริพงศ์, อรปภา 616 ตึก 3 14 คน
อ.ดร.ศิริพงศ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา (สอบ 3 ชม.)

11 2400114 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 204 คน 3 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. 204 คน
ศ.ดร.จรัส สุววรณมาลา และ รศ.ดร.ปกรณ์, วรรณวิภา, เสฎฐวุฒิ, ณัฐกานต์ 507 ตึก 3 70 คน
รศ.ดร.ปกรณ์  ศิริประกอบ ศ.ดร.จรัส, ชลธิชา, ณัฐวัชร์, อบุลรัตน์ 508 ตึก 3 70 คน

ผศ.ปัณรส, เนตรชนก, ปุณพจน์ 509 ตึก 3 64 คน

12 2900111 ECONOMICS I 138 คน 3 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท,์ กนกพร, อนงค์ 510 ตึก 3 70 คน
ตอนเรียนที่ 2   คณะเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.แกว้ค า, ชนันธร, พ้นพันธ์ 514 ตึก 3 50 คน

ศ.ดร.สุรชาติ,ฌาลินี 515 ตึก 3 18 คน

13 2404417 ระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ 10 คน 3 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. ศ.ดร.สุรชาติ,ฌาลินี 515 ตึก 3 10 คน
อ.ดร.สุธรรมา  นิติเกษตรสุนทร

วนัอังคำรที่ 3 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

วนัจันทร์ที่ 2 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

หน้าที ่3 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

14 2401307 ขบวนการทางการเมืองและสังคม 61 คน 3 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. รศ.ดร.ประภาส, เสาร์ลักษณ์, สุรชัย 607 ตึก 3 61 คน
รศ.ดร.ประภาส  ปิน่ตบแต่ง

15 2403183 สังคมและวัฒนธรรม 231 คน 3 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. 231 คน
ตอนเรียนที่ 2 รศ.ดร.ศิริรัตน,์ รัตนาวดี, เยาวณี 608 ตึก 3 70 คน
รศ.ดร.ศิริรัตน์  แอดสกลุ ผศ.ดร.นฤมล, จริาพร, จารุวรรณ 609 ตึก 3 70 คน

รศ.ดร.ศุภมิตร, ธัญดา, จติรานันท์ 610 ตึก 3 70 คน
ผศ.ดร.จกัรกริช, อมัพร 614 ตึก 3 21 คน

16 2403313 อาชญาวิทยา 70 คน 3 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. ผศ.ดร.สุมนทิพย,์ ปาริฉตัร 615 ตึก 3 50 คน
ตอนเรียนที่ 2 อ.ดร.อมร, ศิวาพร 616 ตึก 3 20 คน
ผศ.ดร.สุมนทิพย ์ จติสว่าง

17 2401300 ปรัชญาการเมือง 58 คน 3 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.สุมนทิพย,์ เกษร, พรทิพย์ 510 ตึก 3 58 คน
ตอนเรียนที่ 1 (สอบ 3 ชม.)
ศ.ดร.ไชยนัต์  ไชยพร

ปรัชญาการเมือง 2 คน 3 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.สุมนทิพย,์ เกษร, พรทิพย์ 510 ตึก 3 2 คน
ตอนเรียนที่ 2 (สอบ 3 ชม.)
ศ.ดร.ไชยนัต์  ไชยพร

18 2404315 แรงงานสัมพันธ์ 13 คน 3 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.ชญานุช, ธัญลักษณ์, สุรีรัตน์ 607 ตึก 3 13 คน
อ.ชญานุช  จาตุรจนิดา

วนัอังคำรที่ 3 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

วนัอังคำรที่ 3 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

หน้าที ่4 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560



5

ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

19 2403352 สังคมวิทยาพัฒนาการ 44 คน 3 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.ชญานุช, ธัญลักษณ์, สุรีรัตน์ 607 ตึก 3 44 คน
ตอนเรียนที่ 1
ผศ.ดร.บุญยง  ชื่นสุวิมล
และ อ.ดร.ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา

สังคมวิทยาพัฒนาการ 3 คน 3 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.ชญานุช, ธัญลักษณ์, สุรีรัตน์ 607 ตึก 3 3 คน
ตอนเรียนที่ 2
ผศ.ดร.บุญยง  ชื่นสุวิมล
และ อ.ดร.ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา

20 2400113 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัสังคมวิทยาและ 259 คน 4 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 259 คน
มานุษยวิทยา ศ.ดร.จรัส, ณัฐวัชร์, นันทิยา, สุรชัย 607 ตึก 3 70 คน
รศ.ดร.ศิริรัตน์  แอดสกลุ ผศ.ดร.นฤมล, รัตน,์ เนตรชนก 608 ตึก 3 70 คน

รศ.ดร.ปกรณ์, จารุวรรณ, อบุลรัตน,์ อภิชญา 609 ตึก 3 70 คน
รศ.ดร.ศิริรัตน,์ วรรณวิภา, กนกพร 610 ตึก 3 49 คน

21 2400210 สังคมวิทยาปริทัศน์ 12 คน 4 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 คณะครุศาสตร์เป็นผู้จดัคุมสอบ 606 ตึก EDU3 12 คน
ตอนเรียนที่ 1
รศ.ดร.ศิริรัตน์  แอดสกลุ

สังคมวิทยาปริทัศน์ 1 คน 4 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 รศ.ดร.ศิริรัตน,์ วรรณวิภา, กนกพร 610 ตึก 3 1 คน
ตอนเรียนที่ 2
รศ.ดร.ศิริรัตน์  แอดสกลุ

วนัพุธที่ 4 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

วนัอังคำรที่ 3 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

หน้าที ่5 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

22 2403185 การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 178 คน 4 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. 178 คน
ตอนเรียนที่ 1 ผศ.ดร.อนุิษา, รัตนาวดี, ชลธิชา, พ้นพันธ์ 507 ตึก 3 70 คน
ผศ.ดร.อนุิษา  เลิศโตมรสกลุ รศ.ดร.พิษณุ, ชนันธร, นิรุตต์ 508 ตึก 3 70 คน

รศ.ดร.ประภาส, อมัพร 509 ตึก 3 38 คน

การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 37 คน 4 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.ธนพันธ,์ เยาวณี 510 ตึก 3 37 คน
ตอนเรียนที่ 2
ผศ.ดร.อนุิษา  เลิศโตมรสกลุ

23 2400303 การเมืองกบัความคิดเห็นสารธารณะ 16 คน 4 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.ธนพันธ,์ เยาวณี 510 ตึก 3 16 คน
ผศ.ดร.ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์

24 2401217 การเมืองไทยสมัยใหม่ 54 คน 4 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.พิชญ,์ ประวีณ์นุช, สาโรช 607 ตึก 3 54 คน
ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสด์ิ (สอบ 3 ชม.)

25 2305106 พืชกบัมนุษยชาติ 14 คน 4 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. อ.ดร.ฐิติยา, สุรีรัตน,์ อคัวรรณี 616 ตึก 3 14 คน
คณะวิทยาศาสตร์ (สอบ 3 ชม.)

26 2310201 HEALTH AND BEAUTY 22 คน 4 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.ดร.ฐิติยา, สุรีรัตน,์ อคัวรรณี 616 ตึก 3 22 คน
คณะวิทยาศาสตร์

27 2403465 การส ารวจประชามติและการวิจยัตลาด 14 คน 4 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.ดร.ศิริพงศ์, พรทิพย์ หอ้งคอมพวิเตอร์ 14 คน
อ.ดร.ศิริพงศ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา

วนัพุธที่ 4 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

หน้าที ่6 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

28 2400111 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการเมอืงและการปกครอง 262 คน 5 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. 262 คน
รศ.วันชัย  มชีาติ ศ.ดร.ไชยนัต์, ธัญลักษณ์, อรปภา, เนตรชนก 507 ตึก 3 70 คน

รศ.ดร.ฉนัทนา, รัตน,์ สุรชัย, ปาริฉตัร 508 ตึก 3 70 คน
อ.ดร.กษิร, ธัญดา, จริาพร, กนกพร 509 ตึก 3 70 คน
ผศ.ดร.บัณฑิต, ณัฐวัชร์, จติรานันท์ 510 ตึก 3 52 คน

29 2400101 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์ 1 คน 5 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. ผศ.ดร.บัณฑิต, ณัฐวัชร์, จติรานันท์ 510 ตึก 3 1 คน
รศ.วันชัย  มีชาติ

30 2401180 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัรัฐศาสตร์ 22 คน 5 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. คณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้จดัคุมสอบ 1210 ตึก PINIT 22 คน
ตอนเรียนที่ 1
ผศ.ดร.บัณฑิต  จนัทร์โรจนกจิ

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัรัฐศาสตร์ 24 คน 5 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. คณะครุศาสตร์เป็นผู้จดัคุมสอบ 606 ตึก EDU 3 24 คน
ตอนเรียนที่ 2
ผศ.ดร.บัณฑิต  จนัทร์โรจนกจิ

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัรัฐศาสตร์ 3 คน 5 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. ผศ.ดร.บัณฑิต, ณัฐวัชร์, จติรานันท์ 510 ตึก 3 3 คน
ตอนเรียนที่ 3
ผศ.ดร.บัณฑิต  จนัทร์โรจนกจิ

31 2402305 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทาง 71 คน 5 ตุลาคม 2560 09.00-11.00 น. รศ.ดร.ศุภมิตร, วุฒิณี, รัตนาวดี 607 ตึก 3 71 คน
การศึกษา
รศ.ดร.ศุภมิตร  ปิติพัฒน์

วนัพฤหัสบดีที่ 5 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

หน้าที ่7 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

32 2404416 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 18 คน 5 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. ศ.ดร.ศุภชัย, นันทิยา 614 ตึก 3 18 คน
ตอนเรียนที่ 1
ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 คน 5 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. ศ.ดร.ศุภชัย, นันทิยา 614 ตึก 3 20 คน
ตอนเรียนที่ 2
ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ

33 2400119 การวิจยัและสถติิเบือ้งต้นทางสังคมศาสตร์ 199 คน 5 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.ธนพันธ,์ ศิวาพร, จารุวรรณ, สาโรช 507 ตึก 3 70 คน
ผศ.ดร.ธนพันธ,์  ผศ.ดร.บุญยง  รศ.ดร.ฉนัทนา, อคัวรรณี, เสาร์ลักษณ์ 508 ตึก 3 70 คน

ผศ.ดร.จกัรกริช, ชนันธร, อนงค์, อบุลรัตน์ 509 ตึก 3 59 คน

34 2401303 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 62 คน 5 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. ศ.ดร.ไชยนัต์, เสฎฐวุฒิ, นิรุตต์, พรทิพย์ 510 ตึก 3 62 คน
ศ.ดร.ไชยนัต์, ผศ.ดร.นฤมล (สอบ 3 ชม.)

35 2404324 นโยบายสาธารณะ 72 คน 5 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. รศ.ดร.ด ารงค์, ณัฐกานต์, พ้นพันธ์ 607 ตึก 3 72 คน
รศ.ดร.ชนิดา  จติตะรุทธะ

36 2402315 องค์การระหว่างประเทศ 86 คน 5 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. อ.ดร.กษิร, อภิชญา, สุรีรัตน์ 608 ตึก 3 70 คน
อ.ดร.กษิร  ชีพเป็นสุข ผศ.ดร.ณัฐนันท,์ ปุณพจน,์ อมัพร 609 ตึก 3 16 คน

37 2402349 นโยบายต่างประเทศของญี่ปุน่ 14 คน 5 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.ณัฐนันท,์ ปุณพจน,์ อมัพร 609 ตึก 3 14 คน
อ.ดร.ธีวินท์  สุพุทธิกลุ

วนัพฤหัสบดีที่ 5 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

วนัพฤหัสบดีที่ 5 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

หน้าที ่8 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

38 2403319 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ 65 คน 5 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.ภาวิกา, เกษร, ฌาลินี 610 ตึก 3 65 คน
ผศ.ดร.ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล์ (สอบ 3 ชม.)

39 2402316 กฎหมายระหว่างประเทศ 69 คน 6 ตุลาคม 2560 09.00-11.00 น. ผศ.สุรัตน,์ เยาวณี, ชลธิชา 507 ตึก 3 69 คน
รศ.จนัตรี  สินศุภฤกษ์

40 2404213 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการบริหารการคลัง 73 คน 6 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. รศ.ดร.วีระศักด์ิ, ประวีณ์นุช, นันทิยา, ธัญลักษณ์ 508 ตึก 3 70 คน
สาธารณะ รศ.ดร.ชนิดา, จริาพร 509 ตึก 9 3 คน
ตอนเรียนที่ 1
รศ.ดร.วีระศักด์ิ  เครือเทพ

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการบริหารการคลัง 22 คน 6 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. รศ.ดร.ชนิดา, จริาพร 509 ตึก 3 22 คน
สาธารณะ
ตอนเรียนที่ 2
รศ.ดร.วีระศักด์ิ  เครือเทพ

41 2400118 ตรรกะ เหตุผล และการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ 258 คน 6 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. 258 คน
ตอนเรียนที่ 1-15 อ.ดร.กนกรัตน,์ ปุณพจน,์ ศิวาพร, ธัญดา 607 ตึก 3 70 คน
อ.ดร.กนกรัตน์  เลิศชูสกลุ และคณะ รศ.ดร.พวงทอง, อภิชญา, ปาริฉตัร, รัตน์ 608 ตึก 3 70 คน

อ.นฤมล กจิไพศาลรัตนา, ฌาลิน,ี เสฎฐวุฒิ, จติรานันท์ 609 ตึก 3 70 คน
รศ.ดร.จลุนี, ชนันธร, กนกพร 610 ตึก 3 48 คน

วนัศุกร์ที่ 6 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

วนัพฤหัสบดีที่ 5 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

หน้าที ่9 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560
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ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

42 2403412 มานุษยวิทยาธุรกจิ 10 คน 6 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. รศ.ดร.จลุนี, ชนันธร, กนกพร 610 ตึก 3 10 คน
รศ.ดร.จลุนี  เทียนไทย

43 2403632 มานุษยวิทยาเพื่อการใช้ทางธุรกจิ 8 คน 6 ตุลาคม 2560 08.30-10.30 น. รศ.ดร.จลุนี, ชนันธร, กนกพร 610 ตึก 3 8 คน
รศ.ดร.จลุนี  เทียนไทย

44 2401212 กฎหมายปกครอง 59 คน 6 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.พรสันต์, สาโรช, อรปภา 507 ตึก 3 59 คน
ผศ.ดร.พรสันต์  เล้ียงบุญเลิศชัย

45 2401616 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ 12 คน 6 ตุลาคม 2560 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.พรสันต์, สาโรช, อรปภา 507 ตึก 3 12 คน
ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสด์ิ (สอบ 3 ชม.)

46 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา 68 คน 6 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. รศ.ดร.จฑุารัตน,์ วุฒิณี, อนงค์ 508 ตึก 3 68 คน
อ.ดร.กรีติ  ชื่นพิทยาธร

47 2404426 การบริหารภาษีอากร 12 คน 6 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. รศ.ดร.วีระศักด์ิ, ณัฐกานต์ 513 ตึก 3 12 คน
รศ.ดร.วีระศักด์ิ  เครือเทพ

48 2402342 การเมืองการปกครองของจนี 42 คน 6 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. ผศ.วรศักด์ิ, เสาร์ลักษณ์ 514 ตึก 3 42 คน
ผศ.วรศักด์ิ  มหัทธโนบล

วนัศุกร์ที่ 6 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

วนัศุกร์ที่ 6 ตุลำคม 2560 ภำคเช้ำ

หน้าที ่10 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560



11

ล ำดับ รหัสวชิำ ชือ่วชิำ วนัสอบ   เวลำสอบ ผู้คุมสอบ ห้องสอบ นิสิตจ ำนวนนิสติ

49 2402352 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศใน 27 คน 6 ตุลาคม 2560 13.00-15.00 น. รศ.ดร.ชูเกยีรติ, นิรุตต์ 613 ตึก 3 27 คน
ตะวันออกกลาง
รศ.ดร.ชูเกยีรติ  พนัสพรประสิทธิ์

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ต้ังทรัพยว์ัฒนา)

ประกาศ  ณ  วันที่                    กนัยายน  พ.ศ.  2560

คณบดี

วนัศุกร์ที่ 6 ตุลำคม 2560 ภำคบ่ำย

หน้าที ่11 จาก 11 * จดัตามขอ้มลูทีไ่ด้รับภายในวนัที ่22 กนัยายน 2560


