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ตารางสอบ 
 

นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 





 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร     กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 ๒. กรรมการกลาง 

คณะครุศาสตร 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา   เหลมตระกูล 

   รองศาสตราจารย ดร.อัมเรศ เนตาสิทธ์ิ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย ศิริชัยศิลป 

   ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เมืองมูล 

   นางกชพรรณ   เขมเกื้อกูล 

   นางสาวอัญชนา   ศรีวรรณบุตร 

   นางนาร ี   บุพผากอง 

    

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 

   อาจารยอัคจร   แมะบาน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ 

   ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ยาดี 

   นางสาวนิตยา    เตวา 

   นางสาวเจนจิรา    แกวมณี 

   นางรัตติยา   ทวีกุล 

  



 
 

 

  คณะวิทยาศาสตร 

   ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ 
   ผูชวยศาสตราจารยวีรนุช  คฤหานนท 

   ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ  เพ็ชรหาญ 
   ผูชวยศาสตราจารยธัญญาลักษณ งามขํา 
   นางศรีพรรณ    มาปลูก 
  

คณะวิทยาการจัดการ 
   อาจารย ดร.นุสรา   แสงอราม 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิรภพ จันทรแสนตอ 

   ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต 

   อาจารยภาคภูม ิ   พิชวงค 

   นางพิศวง   กองกระโทก 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ผูชวยศาสตราจารยวราคม  วงศชัย 

   อาจารยประสงค   หนอแกว 

   อาจารยศักด์ิชัย   ศรีมากรณ 

   นางวรัชญานันท   เมธีวัชรโยธิน 

   นายไชยวัฒน   อุดมธาดา 

 

 

 



 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําล ี

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร   สุวรรณ 
   อาจารย ดร.มยุร ี   ชมภู 

   นางสาวลัดดา   กาจาร ี
คณะพยาบาลศาสตร 

   อาจารยปยธรณ   เรงเร็ว 

   อาจารย ดร.กมลทิพย   ทิพยสังวาลย 

   อาจารยผองศร ี    จิตมโนวรรณ 
   นางสาวเปรมภัสสรณ   อินทรวิจิตร 

   นางสาวมนัญญา   สายปนตา 

 

   

 ๓. คณะกรรมการจัดหองสอบ 

  หัวหนาสํานักงานคณะอาคารสถานที่ใชเปนสถานที่สอบ 

  พนักงานทําความสะอาดประจําอาคารที่มีหองสอบ 

 

 ๔. ตารางสอบและคณะกรรมการกํากับสอบ  กําหนดดังน้ี 

  

 

 

 

 



กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะครุศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ภัทราภรณ์01 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641810101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
01 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง

ภัทราภรณ์02 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641810102 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ03 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ04 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ05 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อดุลย์09 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
กนิษฐ์กานต์13 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
สุธิษณา18 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641818601 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก19 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641818602 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์20 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) 631034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สุธิษณา07 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621818601 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สุธิษณา09 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621818602 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์10 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621810101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์11 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621810102 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
กิตติยา12 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621815501 คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
อนงค์รัตน์13 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621812201 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
วิศาธร14 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621810201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
วิศาธร15 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621810202 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สุวรรณี_ค01 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611810101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
สุวรรณี_ค02 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611810102 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วิศาธร03 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611810201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
วิศาธร04 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611810202 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
กิตติยา12 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611815501 คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
สุธิษณา20 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611818601 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สุธิษณา21 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611818602 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สุธิษณา22 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611818603 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
พิชชา23 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
พิชชา24 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
ดารุณี01 1005806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) 601034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ปรมินทร์02 1005806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ฟิสิกส์01 1032303 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเต3(2-2-5) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปราโมทย์_พ01 1033301- การออกแบบและพัฒนานวัตกรร 3(2-2-5) คบ 631815501 คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะครุศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

กิตติยา01 1033707- คอมพิวเตอร์เพือการเรียนการสอ 2(1-2-3) 601034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์01 1052402. การวัดและประเมินผลทางจิตวิทย3(2-2-5) คบ 641812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์01 1053201- จิตวิทยาผู้สูงอายุ 3(2-2-5) คบ 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
อนงค์รัตน์01 1053403 การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี 3(2-2-5) คบ 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ข01 1071325 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐ 2(1-2-3) 601034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
รติรส01 1072341 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับก 3(2-2-5) คบ 641818601 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
รติรส02 1072341 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับก 3(2-2-5) คบ 641818602 ปฐมวัย สอบนอกตาราง
นภาลัย01 1091203 การฟังและการพูดสําหรับครูภาษ3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พรชนนี01 1091509 การจัดการชันเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พงศ์ทวี01 1092105 ไวยากรณ์ขันสูงสําหรับครูภาษาอั 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
กิตติมา01 1092306 การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภา3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นภาลัย01 1092406 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสําหรับครู3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค01 1092407 การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วิศาธร01 1092511 การพัฒนาสือและนวัตกรรมการเ 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ01 1093514 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสํา3(2-2-5) คบ 631810201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ02 1093514 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสํา3(2-2-5) คบ 631810202 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ03 1093514 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสํา3(2-2-5) คบ 631810203 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ธิดารัตน์_ผ01 1103204 คติชนวิทยา 3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ธิดารัตน์_ผ02 1103204 คติชนวิทยา 3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ฉัตรสุดา01 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 601034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง

พงศ์ทวี01 1094307 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED218 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.พงศ์ทวี  ทัศวา

พงศ์ทวี02 1094307 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED219 13.30-15.30 ก.ย. อ.สมบัติ  คํามูลแก้ว

พงศ์ทวี03 1094307 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

สุวรรณี_ค01 1101110 การเขียนเพือการสือสารทางวิชาก3(2-2-5) คบ 641810101 ภาษาไทย 52/ED221 13.30-15.30 ก.ย. อ.สุวรรณี เครือพึง

สุวรรณี_ค02 1101110 การเขียนเพือการสือสารทางวิชาก3(2-2-5) คบ 641810102 ภาษาไทย 52/ED222 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธิดารัตน์ ผมงาม

สุจิตรา01 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651818801 ประถมศึกษา 52/ED218 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

สุจิตรา02 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651818802 ประถมศึกษา 52/ED219 08.30-09.30 ก.ย. อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

ดวงพร_อ03 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา 52/ED220 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

ดวงพร_อ04 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651812301 จิตวิทยาศึกษาแนะ 52/ED221 08.30-09.30 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

สุธาสินี_ย05 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED222 08.30-09.30 ก.ย. อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

ปณิสรา06 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651810101 ภาษาไทย 52/ED425 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

ฤาชุตา07 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651810102 ภาษาไทย 52/ED426 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด

สุธาสินี_ย08 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED427 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะครุศาสตร์
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สุธาสินี_ย09 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED428 08.30-09.30 ก.ย. อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

สุธาสินี_ย10 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED429 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

เกษตร11 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651815601 วิทย์ฯทัวไป 1/0143 08.30-09.30 ก.ย. อ.เกษตร วงศ์อุปราช

เกษตร13 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651815801 เคมี 1/0143 08.30-09.30 ก.ย. อ.เกษตร วงศ์อุปราช

เกษตร15 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651815701 ชีววิทยา 1/0143 08.30-09.30 ก.ย. อ.เกษตร วงศ์อุปราช

สุจิตรา16 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651814001 คณิตศาสตร์ 1/0144 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

สุจิตรา17 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651814002 คณิตศาสตร์ 1/0142 08.30-09.30 ก.ย. อ.พรชนนี ภูมิไชยา

เกษตร18 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651817001 อุตฯศิลป์ 1/0143 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.อดุลย์  ปัญญา

เกษตร19 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651818601 ปฐมวัย 1/0145 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.สุธิดา  พลชํานิ

ฤาชุตา20 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651818602 ปฐมวัย 1/0146 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา

สุธาสินี_ย21 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651813501 การสอนฯจีน 1/0147 08.30-09.30 ก.ย. อ.จิรพันธ์ เครือสาร

สุธาสินี_ย22 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651813502 การสอนฯจีน 7/0741 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล

เกษตร23 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651811001 สังคมศึกษา 7/0742 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

ฤาชุตา24 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651811002 สังคมศึกษา 7/0743 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

ดวงพร_อ25 1011112 คุณธรรม 3(2-2-5) คบ 651811003 สังคมศึกษา 7/0744 08.30-09.30 ก.ย. อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา

วิมพ์วิภา01 1052303 สุขภาวะทางจิตในโรงเรียน 3(2-2-5) คบ 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 52/ED218 10.20-11.20 ก.ย. อ.วิมพ์วิภา บุญกลิน

วิไลวรรณ_ก01 1072338 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้ 3(2-2-5) คบ 641818601 ปฐมวัย 52/ED219 10.20-11.20 ก.ย. อ.วิไลวรรณ กลินถาวร

วิไลวรรณ_ก02 1072338 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้ 3(2-2-5) คบ 641818602 ปฐมวัย 52/ED220 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์

เศรษฐวิช ฺ ์03 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631810201 ภาษาอังกฤษ 38/3841 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

เศรษฐวิช ฺ ์04 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631810202 ภาษาอังกฤษ 38/3842 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

เศรษฐวิช ฺ ์05 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631810203 ภาษาอังกฤษ 38/3844 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.เกศนีย์  อินอ้าย

พงศ์วัชร09 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631812301 จิตวิทยาแนะแนว 1/0145 10.20-12.20 ก.ย. อ.เกษตร วงศ์อุปราช

พงศ์วัชร19 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631818601 ปฐมวัย 1/0143 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

พงศ์วัชร20 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631818602 ปฐมวัย 1/0144 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

พิชชา01 1053402 ทฤษฎีและกระบวนการให้การปรึ 3(2-2-5) คบ 631812301 จิตวิทยาแนะแนว 52/ED219 13.30-14.30 ก.ย. อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

มะยุรีย์01 1033302- การพัฒนาและผลิตสือการสอนอิเ3(2-2-5) คบ 631815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED218 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์

พรชนนี01 1093512 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภา3(2-2-5) คบ 631810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 13.30-15.00 ก.ย. อ.พรชนนี ภูมิไชยา

พรชนนี02 1093512 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภา3(2-2-5) คบ 631810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED221 13.30-15.00 ก.ย. อ.กิตติมา สิงห์สนธิ

พรชนนี03 1093512 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภา3(2-2-5) คบ 631810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED222 13.30-15.00 ก.ย. อ.ณฤติยา  เพ็งศรี

ณัฐชยา01 1102203 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย 52/ED425 13.30-15.30 ก.ย. อ.ณัฐชยา  ปันทกา

ณัฐชยา02 1102203 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย 52/ED426 13.30-15.30 ก.ย. อ.เอกนรินทร์ สีฝัน

เบญจมาศ_พ01 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810101 ภาษาไทย 52/ED218 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา
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เบญจมาศ_พ02 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810102 ภาษาไทย 52/ED219 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

เยาวทิวา03 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

เยาวทิวา04 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED221 08.30-09.30 ก.ย. อ.นภาลัย ศรีวิชัย

เยาวทิวา05 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED222 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.สายชล  เพียรผดุงพร

เกศนีย์06 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641811001 สังคมศึกษา 52/ED425 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.เกศนีย์  อินอ้าย

เกศนีย์07 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641811002 สังคมศึกษา 52/ED426 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร

เกศนีย์08 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641811003 สังคมศึกษา 52/ED427 08.30-09.30 ก.ย. อ.ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์

ปรารถนา09 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 52/ED428 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.บุษราคัม อินทสุก

เบญจมาศ_พ10 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641813501 การสอนฯจีน 52/ED429 08.30-09.30 ก.ย. อ.วิศาธร  ทนุกิจ

วิยดา11 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641814001 คณิตศาสตร์ 1/0143 08.30-09.30 ก.ย. อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

วิยดา12 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641814002 คณิตศาสตร์ 1/0144 08.30-09.30 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

เบญจมาศ_พ13 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ 1/0145 08.30-09.30 ก.ย. รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว

ปรารถนา14 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815601 วิทย์ฯทัวไป 1/0146 08.30-09.30 ก.ย. รศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

ปรารถนา15 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815701 ชีววิทยา 1/0147 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

ปรารถนา16 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815801 เคมี 1/0147 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

ปรารถนา17 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815901 ฟิสิกส์ 1/0147 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

เบญจมาศ_พ18 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641817001 อุตฯศิลป์ 1/0145 08.30-09.30 ก.ย. รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว

เกศนีย์19 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641818601 ปฐมวัย 7/0741 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

ปรารถนา20 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641818602 ปฐมวัย 7/0742 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

ปรารถนา21 1042101+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815602 วิทย์ฯทัวไป 1/0146 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

อนงค์รัตน์01 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651818801 ประถมศึกษา 52/ED218 10.20-11.20 ก.ย. ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

อนงค์รัตน์02 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651818802 ประถมศึกษา 52/ED219 10.20-11.20 ก.ย. อ.กิตติมา สิงห์สนธิ

สุธิดา03 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา 52/ED220 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.สุธิดา  พลชํานิ

อดุลย์04 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651812301 จิตวิทยาศึกษาแนะ 52/ED221 10.20-11.20 ก.ย. ผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง

ชรัญรักษ์05 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED222 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา

อดุลย์06 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651810101 ภาษาไทย 52/ED425 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.อดุลย์  ปัญญา

อดุลย์07 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651810102 ภาษาไทย 52/ED426 10.20-11.20 ก.ย. อ.ภัทราภรณ์  คําลือสาย

ปณตนนท์08 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED427 10.20-11.20 ก.ย. ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

ปณตนนท์09 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED428 10.20-11.20 ก.ย. อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา

อนงค์รัตน์10 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED429 10.20-11.20 ก.ย. อ.อภิรดี จีนคร้าม

วิมพ์วิภา11 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651815601 วิทย์ฯทัวไป 1/0143 10.20-11.20 ก.ย. อ.วิมพ์วิภา บุญกลิน

วิมพ์วิภา13 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651815801 เคมี 1/0143 10.20-11.20 ก.ย. อ.วิมพ์วิภา บุญกลิน

วิมพ์วิภา15 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651815701 ชีววิทยา 1/0143 10.20-11.20 ก.ย. อ.วิมพ์วิภา บุญกลิน
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อัมเรศ16 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651814001 คณิตศาสตร์ 1/0144 10.20-11.20 ก.ย. อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

อัมเรศ17 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651814002 คณิตศาสตร์ 1/0145 10.20-11.20 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

จิรพันธ์18 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651817001 อุตฯศิลป์ 1/0146 10.20-11.20 ก.ย. อ.วิไลวรรณ กลินถาวร

สุธิดา19 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651818601 ปฐมวัย 1/0147 10.20-11.20 ก.ย. อ.รติรส  ก้อนเงิน

สุธิดา20 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651818602 ปฐมวัย 7/0741 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์

พิชชา21 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651813501 การสอนฯจีน 7/0742 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

อัมเรศ22 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651813502 การสอนฯจีน 7/0743 10.20-11.20 ก.ย. ผศ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

จิรพันธ์23 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651811001 สังคมศึกษา 7/0744 10.20-11.20 ก.ย. อ.จิรพันธ์ เครือสาร

จิรพันธ์24 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651811002 สังคมศึกษา 7/0745 10.20-11.20 ก.ย. อ.ณัฐชยา  ปันทกา

จิรพันธ์25 1051301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651811003 สังคมศึกษา 7/0735 10.20-11.20 ก.ย. ผศ.ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์

นภาลัย01 9011105 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) นบ 641233901 นิติฯ 38/3854 08.00-10.00 ก.ย. อ.อภิรดี จีนคร้าม

นภาลัย02 9011105 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) บธบ 641240101 การจัดการ 38/3851 08.00-10.00 ก.ย. อ.วิศาธร  ทนุกิจ

นภาลัย04 9011105 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) ทลบ 651220601 เทคโนฯระบบควบ 38/3852 08.00-10.00 ก.ย. อ.นภาลัย ศรีวิชัย

นภาลัย05 9011105 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) ทลบ 651220701 เทคโนฯอุตสาหกา 38/3852 08.00-10.00 ก.ย. อ.นภาลัย ศรีวิชัย

เอกนรินทร์01 1103511 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิช3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย 52/ED218 13.30-15.30 ก.ย. อ.เอกนรินทร์ สีฝัน

เอกนรินทร์02 1103511 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิช3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย 52/ED219 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน

ปริตต์01 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810101 ภาษาไทย 52/ED218 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

ปริตต์02 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810102 ภาษาไทย 52/ED219 08.30-09.30 ก.ย. อ.เกษตร วงศ์อุปราช

เกษทิพย์03 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 08.30-09.30 ก.ย. อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

สุภาภรณ์_ม04 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED221 08.30-09.30 ก.ย. อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

ปณิสรา05 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED222 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.พงศ์ทวี  ทัศวา

ปณิสรา06 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641811001 สังคมศึกษา 52/ED425 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

ปณิสรา07 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641811002 สังคมศึกษา 52/ED426 08.30-09.30 ก.ย. อ.สมบัติ  คํามูลแก้ว

ปณิสรา08 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641811003 สังคมศึกษา 52/ED427 08.30-09.30 ก.ย. อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา

ปริญญภาษ09 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 52/ED428 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

จรีรัตน์10 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641813501 การสอนฯจีน 52/ED429 08.30-09.30 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

จรีรัตน์11 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641814001 คณิตศาสตร์ 1/0143 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์

จรีรัตน์12 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641814002 คณิตศาสตร์ 1/0144 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.บุษราคัม อินทสุก

ปริญญภาษ13 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ 1/0145 08.30-09.30 ก.ย. อ.กิตติมา สิงห์สนธิ

ปริญญภาษ14 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815601 วิทย์ฯทัวไป 1/0146 08.30-09.30 ก.ย. อ.ณฤติยา  เพ็งศรี

ปริญญภาษ15 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815701 ชีววิทยา 1/0147 08.30-09.30 ก.ย. อ.พรชนนี ภูมิไชยา

เกษทิพย์16 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815801 เคมี 7/0741 08.30-09.30 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

เกษทิพย์17 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815901 ฟิสิกส์ 7/0741 08.30-09.30 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
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ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

เกษทิพย์18 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641817001 อุตฯศิลป์ 7/0741 08.30-09.30 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

สุภาภรณ์_ม19 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641818601 ปฐมวัย 7/0741 08.30-09.30 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

สุภาภรณ์_ม20 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641818602 ปฐมวัย 7/0742 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล

ปริญญภาษ21 1022205 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 641815602 วิทย์ฯทัวไป 7/0743 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด

อรทัย01 1073213 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) คบ 631818601 ปฐมวัย 52/ED218 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์

อรทัย02 1073213 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) คบ 631818602 ปฐมวัย 52/ED219 10.20-11.20 ก.ย. อ.รติรส  ก้อนเงิน

ณัฎฐ์_ร05 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ศศบ 641230201 ภาษาอังกฤษ 38/3844 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล

ณัฎฐ์_ร06 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ศศบ 641230401 ดนตรี 38/3842 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

ณัฎฐ์_ร07 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ศศบ 641230701 พัฒนาชุมชน 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด

ณัฎฐ์_ร08 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ 38/3842 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

ปณตนนท์09 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ทลบ 651220601 เทคโนฯระบบควบ 38/3841 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

ปณตนนท์10 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ทลบ 651220701 เทคโนฯอุตสาหกา 38/3841 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

ณัฎฐ์_ร12 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ศศบ 651235001 ภาษาจีน 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด

ปณตนนท์13 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ 651242301 ธุรกิจดิจิทัล 38/3841 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

อดุลย์01 9011201 วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ 3(2-2-5) วทบ 641223801 วิทย์เทคโนฯสิงแว 38/3845 08.00-10.00 ก.ย. อ.ดร.อดุลย์  ปัญญา

ธิดารัตน์_ผ01 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641810101 ภาษาไทย 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธิดารัตน์ ผมงาม

วิไลวรรณ_ข02 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641810102 ภาษาไทย 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน

ณัฐชยา01 9011210 ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวิตป3(3-0-6) คบ 651817001 อุตฯศิลป์ 1/0143 13.30-15.30 ก.ย. อ.ณัฐชยา  ปันทกา

วิศาธร01 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. อ.วิศาธร  ทนุกิจ

วิศาธร02 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย 38/3854 10.20-12.20 ก.ย. อ.ณฤติยา  เพ็งศรี

กิตติมา06 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631811001 สังคมศึกษา 1/0144 10.20-12.20 ก.ย. อ.กิตติมา สิงห์สนธิ

กิตติมา07 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631811002 สังคมศึกษา 1/0145 10.20-12.20 ก.ย. อ.สมบัติ  คํามูลแก้ว

กิตติมา08 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631811003 สังคมศึกษา 1/0146 10.20-12.20 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

บุษราคัม09 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631812301 จิตวิทยาแนะแนว 38/3855 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.บุษราคัม อินทสุก

กิตติมา10 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 38/3844 10.20-12.20 ก.ย. อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา

กิตติมา11 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 38/3845 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.สายชล  เพียรผดุงพร

อภิรดี_จ12 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631813501 การสอนฯจีน 38/3851 10.20-12.20 ก.ย. อ.จิรพันธ์ เครือสาร

อภิรดี_จ13 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631815501 คอมพิวเตอร์ 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. อ.อภิรดี จีนคร้าม

นภาลัย14 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631815601 วิทย์ฯทัวไป 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. อ.นภาลัย ศรีวิชัย

นภาลัย15 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631815701 ชีววิทยา 38/3831 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

วิศาธร16 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631815801 เคมี 38/3834 10.20-12.20 ก.ย. อ.วิศาธร  ทนุกิจ

วิศาธร17 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631815901 ฟิสิกส์ 38/3834 10.20-12.20 ก.ย. อ.วิศาธร  ทนุกิจ

อภิรดี_จ18 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631817001 อุตฯศิลป์ 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. อ.อภิรดี จีนคร้าม
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พรชนนี19 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631818601 ปฐมวัย 38/3841 10.20-12.20 ก.ย. อ.พรชนนี ภูมิไชยา

พรชนนี20 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631818602 ปฐมวัย 38/3842 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร

นภาลัย21 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631815602 วิทย์ฯทัวไป 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. อ.นภาลัย ศรีวิชัย

สมบัติ_ค01 1091306 การอ่านเพือการคิดวิเคราะห์สําห 3(2-2-5) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED218 13.30-15.00 ก.ย. อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

สมบัติ_ค02 1091306 การอ่านเพือการคิดวิเคราะห์สําห 3(2-2-5) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED219 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

สมบัติ_ค03 1091306 การอ่านเพือการคิดวิเคราะห์สําห 3(2-2-5) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

สมบัติ_ค02 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) ศศบ 641230701 พัฒนาชุมชน 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.สมบัติ  คํามูลแก้ว

สมบัติ_ค03 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.สมบัติ  คํามูลแก้ว

สมบัติ_ค04 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) นบ 641233901 นิติฯ 38/3832 13.30-15.30 ก.ย. อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

ธนาพันธ์05 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) ศศบ 641235001 ภาษาจีน 38/3835 13.30-15.30 ก.ย. อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา

ธนาพันธ์06 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) บธบ 641242301 ธุรกิจดิจิทัล 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

ธนาพันธ์09 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) ทลบ 651627001 โยธา 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

ธนาพันธ์10 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) บธบ 651641001 การจัดการเทียบโอ 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

ธนาพันธ์11 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) บธบ 651642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

พงศ์ทวี01 9011513 ภาษาอังกฤษเพือการสอบวัดระดั 3(2-2-5) คบ 651812301 จิตวิทยาศึกษาแนะ 38/3855 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.พงศ์ทวี  ทัศวา

เกษตร03 9022918 ทักษะในศตวรรษที 3(3-0-6) คบ 651810102 ภาษาไทย 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. อ.เกษตร วงศ์อุปราช

ฟิสิกส์01 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651818801 ประถมศึกษา 52/ED218 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

ฟิสิกส์02 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651818802 ประถมศึกษา 52/ED219 08.30-09.30 ก.ย. อ.ภัทราภรณ์  คําลือสาย

ชนันกาญจน์03 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา 52/ED220 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง

ชนันกาญจน์04 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651812301 จิตวิทยาศึกษาแนะ 52/ED221 08.30-09.30 ก.ย. อ.สุวรรณี เครือพึง

สมชาย_ม05 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED222 08.30-09.30 ก.ย. อ.เอกนรินทร์ สีฝัน

ปราโมทย์_พ06 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651810101 ภาษาไทย 52/ED425 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์

จุติมา07 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED426 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร

จุติมา08 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED427 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน

จุติมา09 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED428 08.30-09.30 ก.ย. อ.ธิดารัตน์ ผมงาม

ปรมินทร์10 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651815601 วิทย์ฯทัวไป 52/ED429 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา

ปรมินทร์12 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651815801 เคมี 38/3865 08.30-09.30 ก.ย. อ.ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์

ปรมินทร์14 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651815701 ชีววิทยา 38/3865 08.30-09.30 ก.ย. อ.ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์

กิตติยา15 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651814001 คณิตศาสตร์ 1/0144 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

กิตติยา16 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651814002 คณิตศาสตร์ 1/0145 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

ชนันกาญจน์17 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651817001 อุตฯศิลป์ 38/3866 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

กิตติยา18 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651818601 ปฐมวัย 1/0147 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.เกศนีย์  อินอ้าย

มะยุรีย์19 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651818602 ปฐมวัย 7/0741 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์
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ปรมินทร์20 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651813501 การสอนฯจีน 1/0143 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์

ปรมินทร์21 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651813502 การสอนฯจีน 1/0144 08.30-09.30 ก.ย. อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

กนิษฐ์กานต์22 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651811002 สังคมศึกษา 7/0743 08.30-09.30 ก.ย. รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว

กนิษฐ์กานต์23 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651811003 สังคมศึกษา 7/0744 08.30-09.30 ก.ย. อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

กนิษฐ์กานต์24 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651811001 สังคมศึกษา 7/0745 08.30-09.30 ก.ย. อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

ปราโมทย์_พ25 1031201- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) คบ 651810102 ภาษาไทย 7/0742 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

สมชาย_ม01 1032301- การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก3(2-2-5) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED218 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

ชนันกาญจน์01 1031301- การจัดระบบสารสนเทศทางการศึ 3(2-2-5) คบ 651815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED218 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง

สายชล01 1091101 ภาษาอังกฤษพื นฐานสําหรับครูภ 3(2-2-5) คบ 651810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED219 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.ดร.สายชล  เพียรผดุงพร

สายชล02 1091101 ภาษาอังกฤษพื นฐานสําหรับครูภ 3(2-2-5) คบ 651810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 13.30-15.00 ก.ย. อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

สายชล03 1091101 ภาษาอังกฤษพื นฐานสําหรับครูภ 3(2-2-5) คบ 651810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED221 13.30-15.00 ก.ย. อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

ภัทราภรณ์01 1101113 การพัฒนาทักษะการรู้ เรืองการอ่า3(2-2-5) คบ 651810101 ภาษาไทย 52/ED425 13.30-15.30 ก.ย. อ.ภัทราภรณ์  คําลือสาย

ภัทราภรณ์02 1101113 การพัฒนาทักษะการรู้ เรืองการอ่า3(2-2-5) คบ 651810102 ภาษาไทย 52/ED426 13.30-15.30 ก.ย. อ.เอกนรินทร์ สีฝัน

วิมพ์วิภา01 1054502 ภาษาอังกฤษเพืองานจิตวิทยาแล 3(2-2-5) คบ 631812301 จิตวิทยาแนะแนว 52/ED218 08.30-09.30 ก.ย. อ.วิมพ์วิภา บุญกลิน

รติรส01 1072115 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) คบ 651818601 ปฐมวัย 52/ED219 08.30-09.30 ก.ย. อ.รติรส  ก้อนเงิน

สุธิษณา02 1072115 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) คบ 651818602 ปฐมวัย 52/ED220 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์

ณิชชยาวรรณ01 1111101 การประถมศึกษา 3(2-2-5) คบ 651818801 ประถมศึกษา 52/ED221 08.30-09.30 ก.ย. อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ

ณิชชยาวรรณ02 1111101 การประถมศึกษา 3(2-2-5) คบ 651818802 ประถมศึกษา 52/ED222 08.30-09.30 ก.ย. อ.อิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

ณฤติยา02 1552124 การฟังและพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) คบ 631810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED425 08.30-10.00 ก.ย. อ.ณฤติยา  เพ็งศรี

ณฤติยา03 1552124 การฟังและพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) คบ 631810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED426 08.30-10.00 ก.ย. อ.จิรพันธ์ เครือสาร

ณฤติยา04 1552124 การฟังและพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) คบ 631810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED427 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา

ปรมินทร์01 1033303- การเขียนโปรแกรมภาษาขันสูง 3(2-2-5) คบ 631815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED218 10.20-11.50 ก.ย. อ.ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์

ธนาพันธ์01 1092510 วรรณกรรมเพือการสอนภาษาอัง 3(2-2-5) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED219 10.20-11.50 ก.ย. อ.ธนาพันธ์ุ ณ เชียงใหม่

ธนาพันธ์02 1092510 วรรณกรรมเพือการสอนภาษาอัง 3(2-2-5) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 10.20-11.50 ก.ย. อ.พรชนนี ภูมิไชยา

ธนาพันธ์03 1092510 วรรณกรรมเพือการสอนภาษาอัง 3(2-2-5) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED221 10.20-11.50 ก.ย. อ.อภิรดี จีนคร้าม

ดารุณี01 1103513 การวัดและประเมินผลการเรียนก 3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย 52/ED425 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์

ดารุณี02 1103513 การวัดและประเมินผลการเรียนก 3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย 52/ED426 10.20-12.20 ก.ย. อ.สุวรรณี เครือพึง

ณัฐชยา01 1543314 ภาษาล้านนา 3(3-0-6) คบ 641810101 ภาษาไทย 52/ED427 10.20-12.20 ก.ย. อ.ณัฐชยา  ปันทกา

ณัฐชยา02 1543314 ภาษาล้านนา 3(3-0-6) คบ 641810102 ภาษาไทย 52/ED428 10.20-12.20 ก.ย. อ.ธิดารัตน์ ผมงาม

บุษราคัม01 1093513 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 631810201 ภาษาอังกฤษ 52/ED218 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.บุษราคัม อินทสุก

บุษราคัม02 1093513 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 631810202 ภาษาอังกฤษ 52/ED219 13.30-15.00 ก.ย. อ.ดร.พงศ์ทวี  ทัศวา

บุษราคัม03 1093513 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 631810203 ภาษาอังกฤษ 52/ED220 13.30-15.00 ก.ย. อ.นภาลัย ศรีวิชัย
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ดารุณี01 1102420 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) คบ 641810101 ภาษาไทย 52/ED221 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์

ดารุณี02 1102420 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) คบ 641810102 ภาษาไทย 52/ED222 13.30-15.30 ก.ย. อ.ภัทราภรณ์  คําลือสาย

เอกนรินทร์01 1103901 วิจัยในชันเรียน 3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย 52/ED425 13.30-15.30 ก.ย. อ.เอกนรินทร์ สีฝัน

เอกนรินทร์02 1103901 วิจัยในชันเรียน 3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย 52/ED426 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน

พิชชา01 1051102- หลักการและทฤษฎีพื นฐานทางจิ 3(2-2-5) คบ 651812301 จิตวิทยาศึกษาแนะ 52/ED218 08.30-09.30 ก.ย. อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

สุธิษณา01 1071215 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที3(2-2-5) คบ 631818601 ปฐมวัย 52/ED219 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์

สุธิษณา02 1071215 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที3(2-2-5) คบ 631818602 ปฐมวัย 52/ED220 10.20-11.20 ก.ย. อ.รติรส  ก้อนเงิน

มะยุรีย์01 1032302- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED218 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์

สมชาย_ม01 1033305 ระบบบริหารการเรียนการสอน 3(2-2-5) คบ 631815501 คอมพิวเตอร์ 52/ED218 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร

วิไลวรรณ_ข01 1104505 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย 52/ED219 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน

วิไลวรรณ_ข02 1104505 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย 52/ED220 13.30-15.30 ก.ย. อ.วิมพ์วิภา บุญกลิน

อรทัย01 1073345 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แ3(2-2-5) คบ 631818601 ปฐมวัย 52/ED218 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

วิไลวรรณ_ก02 1073345 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แ3(2-2-5) คบ 631818602 ปฐมวัย 52/ED219 08.30-09.30 ก.ย. อ.วิไลวรรณ กลินถาวร

รติรส01 1073347 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบ3(2-2-5) คบ 631818601 ปฐมวัย 52/ED218 10.20-11.20 ก.ย. อ.รติรส  ก้อนเงิน

อรทัย02 1073347 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบ3(2-2-5) คบ 631818602 ปฐมวัย 52/ED219 10.20-11.20 ก.ย. อ.ดร.สุธิดา  พลชํานิ
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รพีพรรณ06 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641811001 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ07 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641811002 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ08 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641811003 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
บัณศิกาญจ10 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641813501 การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
กิตติญา16 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621815001 การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
รพีพรรณ17 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621811001 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ18 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621811002 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อ.สังคม05 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611811001 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อ.สังคม06 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611811002 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อ.สังคม07 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611811003 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อ.จีน10 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611815001 ภาษาจีน สอบนอกตาราง
รพีพรรณ01 1023106 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 631811001 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ02 1023106 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 631811002 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ03 1023106 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 631811003 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
สมเกียรติ_บ01 1023608- วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 631811001 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
สมเกียรติ_บ02 1023608- วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 631811002 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
สมเกียรติ_บ03 1023608- วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 631811003 สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์01 1102112 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) คบ 641810101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์02 1102112 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) คบ 641810102 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
นิตยา_ม01 1533106 ระบบเสียงในภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
นิตยา_ม02 1533106 ระบบเสียงในภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651635702 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
นิตยา_ม03 1533106 ระบบเสียงในภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651635703 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
สิริญญา01 1533107 ระบบคําในภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
สิริญญา02 1533107 ระบบคําในภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651635702 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
สิริญญา03 1533107 ระบบคําในภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651635703 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
อรทัย_จ01 1541111 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 611034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นิตยา_ม01 1542423+ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส01 1542614 การสร้างสรรค์เรืองเล่าในยุคดิจิทั 3(3-0-6) ศศบ 641230101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
สุประวีณ์01 1543115 คติชนในภาษาและวรรณกรรม 3(2-2-5) ศศบ 651635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
สุประวีณ์02 1543115 คติชนในภาษาและวรรณกรรม 3(2-2-5) ศศบ 651635702 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
สุประวีณ์03 1543115 คติชนในภาษาและวรรณกรรม 3(2-2-5) ศศบ 651635703 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ทัตพิชา01 1543238 ภาษาไทยกับการสือสารองค์กร 3(3-0-6) ศศบ 651635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ทัตพิชา02 1543238 ภาษาไทยกับการสือสารองค์กร 3(3-0-6) ศศบ 651635702 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
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ทัตพิชา03 1543238 ภาษาไทยกับการสือสารองค์กร 3(3-0-6) ศศบ 651635703 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ชัยเนตร01 1543257 ภาษาไทยเพือการโรงแรม 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส01 1543428 คติชนวิทยา 3(2-2-5) ศศบ 631230101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อรทัย_จ01 1543618 ภาษาในงานสือสารมวลชน 3(2-2-5) ศศบ 631230101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส01 1544111 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 3(2-2-5) ศศบ 621230101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ชัยเนตร01 1544602 ภาษาไทยกับการบริการชุมชน 3(2-2-5) ศศบ 651635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ชัยเนตร02 1544602 ภาษาไทยกับการบริการชุมชน 3(2-2-5) ศศบ 651635702 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ชัยเนตร03 1544602 ภาษาไทยกับการบริการชุมชน 3(2-2-5) ศศบ 651635703 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
นิตยา_ม02 1544803- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ศศบ 641635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
อรทัย_จ01 1544811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ศศบ 621230101 ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ตุลาภรณ์01 1544822 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภ 5(450) 611034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สิริญญา02 1544913- สัมมนาภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) ศศบ 641635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
สิริญญา02 1544916 วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาไทยเพื 3(2-2-5) ศศบ 641635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
Daniel_rid01 1551101+ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ศศบ 651230201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
รัชนีวรรณ01 1553103- การอ่านเพือความเข้าใจ 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
Richard01 1553123- การพูดภาษาอังกฤษในทีสาธารณ 3(2-2-5) ศศบ 621230201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
Richard03 1553123- การพูดภาษาอังกฤษในทีสาธารณ 3(2-2-5) ศศบ 631230201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
Richard04 1553123- การพูดภาษาอังกฤษในทีสาธารณ 3(2-2-5) ศศบ 631230202 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ฤทัย01 1554821- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ศศบ 621230201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ชุติกานต์01 1554901- การศึกษาเอกเทศด้านภาษาอังกฤ3(2-2-5) ศศบ 621230201 ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
บัณศิกาญจ01 1572123 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) คบ 641813501 การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
ธีวรา01 1573721 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือการ 3(2-2-5) คบ 631813501 การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
สุพรรณิการ์01 1574601+ ล่ามภาษาจีนเบื องต้น 3(2-2-5) ศศบ 621235001 ภาษาจีน สอบนอกตาราง
บัณศิกาญจ01 1574611 การสอนวิชาอักษรจีน 3(1-2-3) คบ 631813501 การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
สุกัญญา_ซ01 1574801+ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ศศบ 621235001 ภาษาจีน สอบนอกตาราง
สุประวีณ์01 2000107 การละเล่นและการแสดงพื นบ้านไ3(2-2-5) ศศบ 641635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
นันทิยา01 2001108- ศิลปะสําหรับเด็ก 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2001108- ศิลปะสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2001113 สีเพือการออกแบบ 3(2-2-3) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นันทิยา01 2001113- สีเพือการออกแบบ 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2003803- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ศลบ 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2004910. ศิลปนิพนธ์ 3(2-2-5) ศลบ 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2011107 สุนทรียศาสตร์ในการออกแบบ 2(2-0-4) ศลบ 651233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
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ธงชัย_ป01 2011206 ศิลปกรรมไทย 3(2-2-5) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2021103- การวาดเส้น 3(2-2-5) ศลบ 651233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2022107- กายวิภาค 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2022113 จิตรกรรมพื นฐาน 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2022115 จิตรกรรมสีนําพื นฐาน 3(2-2-5) ศลบ 651233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2022201- ภาพพิมพ์พื นฐาน 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2022305+ ประติมากรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2023108 จิตรกรรมไทย 3(2-2-5) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2023120 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2023121 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2031120- เขียนแบบพื นฐาน 3(2-2-5) ศลบ 651233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2031212- เทคนิคบาติก 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2032108 การสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
นันทิยา01 2032115 การออกแบบภาพประกอบ 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2032122 แบบร่างเพือการนําเสนอ 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์01 2033108 การออกแบบสิงพิมพ์ 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
นันทิยา01 2033109 การออกแบบสร้างสรรค์ภูมิปัญญ 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2033122 การออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2042104- การออกแบบของทีระลึก 3(2-2-5) 601034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2042112- การออกแบบ  มิติ 3(2-2-5) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2042113- หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) ศลบ 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2042133 การออกแบบผลิตภัณฑ์หนัง 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์01 2043202 ธุรกิจศิลป์ 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2043409 แนวคิดในการออกแบบ 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2043501- การออกแบบเครืองปันดินเผา 3(2-2-5) ศลบ 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2061318 การฟัง การอ่าน 1(0-2-3) 611034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อดิศร01 2061431 ปฏิบัติรวมวง 1(0-2-1) ศศบ 641230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2061436 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2(1-2-3) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ศรชัย01 2061441+ ทักษะปฏิบัติและการสอนเครืองล2(1-2-3) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2061443+ ทักษะปฏิบัติและการสอนเครืองท2(1-2-3) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2061445+ ทักษะปฏิบัติและการสอนกีตาร์พ็ 2(1-2-3) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2061447 ทักษะปฏิบัติและการสอนกีตาร์เบ2(1-2-3) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2061449 ทักษะปฏิบัติและการสอนเปียโน 2(1-2-3) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา สอบนอกตาราง
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พงษ์วิกรานต์01 2061451+ ทักษะปฏิบัติและการสอนขับร้อง 2(1-2-3) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา สอบนอกตาราง
ปราการ01 2061701- คอมพิวเตอร์ดนตรีขันพื นฐาน 3(2-2-5) ศศบ 641230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2062413+ ปฏิบัติเครืองทองเหลือง 2(1-2-3) ศศบ 641230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2062417+ ปฏิบัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 2(1-2-3) ศศบ 641230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2062423+ ปฏิบัติเปียโน 2(1-2-3) ศศบ 641230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ปฏิรูป01 2062425+ ปฏิบัติเครืองกระทบ 2(1-2-3) ศศบ 641230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2062427+ ปฏิบัติขับร้อง 2(1-2-3) ศศบ 641230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ปฏิรูป01 2062431 ปฏิบัติรวมวง 1(0-2-1) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2062456 ปฏิบัติขับร้อง 2(1-2-3) 591034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2063413+ ปฏิบัติเครืองทองเหลือง 2(1-2-3) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2063417+ ปฏิบัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 2(1-2-3) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2063423+ ปฏิบัติเปียโน 2(1-2-3) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ปฏิรูป01 2063425+ ปฏิบัติเครืองกระทบ 2(1-2-3) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2063427+ ปฏิบัติขับร้อง 2(1-2-3) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2063715 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอ 3(2-2-5) ศศบ 631230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2064915- การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) ศศบ 621230401 ดนตรี สอบนอกตาราง
อัญธิชา03 2551107 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 601034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อัมฤตา01 2554802 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางรัฐ 2(90) รบ 621233401 การเมืองและการป สอบนอกตาราง
พฤกษา01 2561502 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน 3(3-0-3) 631034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
จาตุรนต์01 2562503. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
เกียรติสุดา02 2562504. กฎหมายอาญา 3(3-0-6) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
เกียรติสุดา01 2562505 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 631034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
จาตุรนต์01 2563706 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 3(3-0-6) 631034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อัคจร01 2564102 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 631034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ฐาปนี02 2564501 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 641034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ปวีณา_ง01 2582301- ประชากรเพือการพัฒนา 3(3-0-6) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ธนุพงษ์01 2584204 การวางแผนและการบริหารจัดกา 3(2-2-5) ศศบ 621230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
วรญา_จ01 2591103 ภาวะผู้นําและการพัฒนาประสิทธิ3(3-0-6) 611034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วรญา_จ01 2594801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) รปบ 621233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์01 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ทัตพิชา02 9022312 วรรณนิทัศน์ 3(2-2-5) ศศบ 651635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ทัตพิชา03 9022312 วรรณนิทัศน์ 3(2-2-5) ศศบ 651635702 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
ทัตพิชา04 9022312 วรรณนิทัศน์ 3(2-2-5) ศศบ 651635703 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
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อนันต์_อ01 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) ศศบ 651635701 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
อนันต์_อ05 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) ศศบ 651635702 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง
อนันต์_อ06 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) ศศบ 651635703 ไทยฯสือสาร สอบนอกตาราง

อาระดา01 2563523 กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ 3(3-0-6) นบ 631233901 นิติฯ 4/0423 08.00-11.00 ก.ย. ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

อัคจร01 2564101 นิติปรัชญา 3(3-0-6) นบ 621233901 นิติศาสตร์ 4/0424 08.00-11.00 ก.ย. อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว

ณัฐนรินทร์01 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) ศศบ 651230101 ภาษาไทย 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน รศ.ดร.Truong Thi Hang

ภานุวัฒน์_ส02 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) รบ 651233401 การเมืองและการป 9/0965 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ขนิษฐา  ใจมโน ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา

ณัฐนรินทร์03 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) บชบ 651250201 บัญชีบัณฑิต 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน รศ.ดร.Truong Thi Hang

ณัฐนรินทร์04 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน รศ.ดร.Truong Thi Hang

ภานุวัฒน์_ส05 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) พยบ 651280101 พยาบาล 9/0961 13.30-15.30 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์

ภานุวัฒน์_ส06 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651812301 จิตวิทยาศึกษาแนะ 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ

ภานุวัฒน์_ส07 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651815501 คอมพิวเตอร์ 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ

ณัฐนรินทร์08 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651810101 ภาษาไทย 38/3832 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

ณัฐนรินทร์09 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651810102 ภาษาไทย 38/3832 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

ภานุวัฒน์_ส10 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651810201 ภาษาอังกฤษ 9/0932 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม Mr.Richard Lawrence Mann

ภานุวัฒน์_ส11 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651810202 ภาษาอังกฤษ 9/0932 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม Mr.Richard Lawrence Mann

ภานุวัฒน์_ส12 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651810203 ภาษาอังกฤษ 9/0933 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา Mr.Daniel Riddle

ณัฐนรินทร์13 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) วทบ 651225001 เกษตรศาสตร์ 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ภานุวัฒน์_ส14 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651815601 วิทย์ฯทัวไป 9/0933 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา Mr.Daniel Riddle

ภานุวัฒน์_ส16 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651815801 เคมี 4/0438 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย Mr.Gary John Iline

ณัฐนรินทร์17 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651814001 คณิตศาสตร์ 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์

ณัฐนรินทร์18 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651814002 คณิตศาสตร์ 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์

ณัฐนรินทร์19 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) วทบ 651222401 วิทยาการคอมฯ 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ณัฐนรินทร์20 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) วทบ 651226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ณัฐนรินทร์21 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ณัฐนรินทร์22 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651817001 อุตฯศิลป์ 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ภานุวัฒน์_ส23 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651818601 ปฐมวัย 4/0434 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง

ภานุวัฒน์_ส24 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651818602 ปฐมวัย 4/0435 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์ ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส

ภานุวัฒน์_ส25 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651818801 ประถมศึกษา 4/0437 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน

ภานุวัฒน์_ส26 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651818802 ประถมศึกษา 4/0438 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย Mr.Gary John Iline

ณัฐนรินทร์27 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) ศศบ 651230701 พัฒนาชุมชน 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ณัฐนรินทร์28 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) ศลบ 651233601 ศิลปะฯ 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ณัฐนรินทร์29 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) นศบ 651235401 นิเทศ 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร
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ณัฐนรินทร์30 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) บธบ 651244001 บริหารฯตลาด 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ณัฐนรินทร์31 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) บธบ 651244101 บริหารฯเศรษฐศา 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ณัฐนรินทร์32 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) บธบ 651244201 บริหารฯธุรกิจเอเซี 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ณัฐนรินทร์33 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) บธบ 651244301 บริหารฯวิเคราะห์ฯ 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ณัฐนรินทร์34 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) บธบ 651644501 ตลาดฯเทียบโอน 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ภานุวัฒน์_ส39 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) สบ 651229401 สาธารณสุข 9/0931 13.30-15.30 ก.ย. อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ

ภานุวัฒน์_ส40 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651815701 ชีววิทยา 4/0438 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย Mr.Gary John Iline

ณัฐนรินทร์42 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651813501 การสอนฯจีน 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.กิตติญา  ตุ้ยคํา อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

ณัฐนรินทร์43 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651813502 การสอนฯจีน 38/3835 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม อ.อดิศร สวยฉลาด

ณัฐนรินทร์44 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ว่าทีร.ต.ดรนิรันดร์ ภักดี อ.ปราการ ใจดี

ภานุวัฒน์_ส45 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651811001 สังคมศึกษา 4/0436 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ ผศ.วิเชิด ทวีกุล

ภานุวัฒน์_ส46 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651811002 สังคมศึกษา 4/0445 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อ.วารินทร์   วงษ์วรรณ

ภานุวัฒน์_ส47 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) คบ 651811003 สังคมศึกษา 4/0446 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ อ.รพีพรรณ  จักร์สาน

ภานุวัฒน์_ส50 9011211 ภาษาไทยเพือการประกอบอาชีพ 3(2-2-5) พยบ 651280102 พยาบาล 9/0962 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.อํานาจ สงวนกลาง ผศ.ชนม์ธนัช  สุวรรณ

ณัฐนรินทร์01 9022312 วรรณนิทัศน์ 3(2-2-5) ศศบ 641230101 ภาษาไทย 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก

ฤทัย01 1532203+ วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิ 3(2-2-5) ศศบ 641230201 ภาษาอังกฤษ 52/A210 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม

สุภาวดี_ย01 1543521 หนังสือเรียนภาษาและวรรณคดีไ 3(3-0-6) ศศบ 631230101 ภาษาไทย 52/A211 13.30-16.30 ก.ย. อ.ดร.ตุลาภรณ์  แสนปรน อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ

อัจฉรา_ก01 1553103- การอ่านเพือความเข้าใจ 3(2-2-5) ศศบ 631230201 ภาษาอังกฤษ 52/A302 13.30-16.30 ก.ย. อ.อัจฉรา   กวงไหม อ.นิรมล  ทะจะกัน

อัจฉรา_ก02 1553103- การอ่านเพือความเข้าใจ 3(2-2-5) ศศบ 631230202 ภาษาอังกฤษ 52/A302 13.30-16.30 ก.ย. อ.อัจฉรา   กวงไหม อ.นิรมล  ทะจะกัน

อภิชาติ_ล01 1572423 การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) คบ 641813501 การสอนฯจีน 52/A304 13.30-16.30 ก.ย. อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผือน

Wang01 1574502+ จีนกับภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6) ศศบ 621235001 ภาษาจีน 52/A305 13.30-16.30 ก.ย. MissWang Huan ผศ.สิริรัตน์  วาวแวว

เกียรติสุดา01 2561104 หลักพื นฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) นบ 651233901 นิติฯ 4/0423 13.30-16.30 ก.ย. อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล

ภานุวัฒน์02 2551107 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ศศบ 651230701 พัฒนาชุมชน 52/A304 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ขัตติยา01 2584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ศศบ 621230701 พัฒนาชุมชน 4/0434 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา ผศ.ปวีณา งามประภาสม

พัชรสฤษดิ01 2594901 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) รปบ 621233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0435 10.20-11.50 ก.ย. อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์

อรทัย_จ01 1542426 นิทานพื นบ้าน 3(3-0-6) ศศบ 621230101 ภาษาไทย 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ

นริศรา01 1553621. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 641249001 โลจิสติกส์ฯ 52/A211 10.20-12.20 ก.ย. อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์

นิชธาวัลย์01 1573204 การฟังและการพูดภาษาจีน 3(2-2-5) ศศบ 631235001 ภาษาจีน /ประสิทฯ 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิชธาวัลย์ ฟูคํา MissWang Huan

พรสวรรค์01 2062332 ประวัติดนตรีตะวันตกยุคโรแมนติ3(3-0-6) ศศบ 631230401 ดนตรี 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. รศ.พรสวรรค์ มณีทอง รศ.ว่าทีร.ต.ดรนิรันดร์ ภักดี

เสาวรีย์01 2551107 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) ศศบ 641230701 พัฒนาชุมชน 52/A303 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง

ณัฐพงษ์01 2554102. พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 3(3-0-6) รบ 621233401 การเมืองและการป 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์

ประหยัด01 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) วทบ 641224201 วท.คอมพิวเตอร์ 38/3831 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

ประหยัด02 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) รปบ 641233301 รัฐฯศาสตร์ 38/3834 08.00-10.00 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา
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ประหยัด03 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) ศศบ 641235001 ภาษาจีน 38/3835 08.00-10.00 ก.ย. รศ.ดร.Truong Thi Hang ผศ.ดร.ขนิษฐา  ใจมโน

ประหยัด04 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) บธบ 641249001 โลจิสติกส์ฯ 38/3831 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

ประหยัด06 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) วศบ 641221601 วิศวฯคอม 38/3832 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

ประหยัด07 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) ทลบ 651220701 เทคโนฯอุตสาหกา 38/3832 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

ฐาปนี01 2564501 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) นบ 621233901 นิติศาสตร์ 4/0423 08.00-11.00 ก.ย. อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล

รัชดาพร01 2593402 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 3(3-0-6) รปบ 631233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์ ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

วรญา_จ01 2593405 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ 3(3-0-6) รปบ 621233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0434 13.30-15.30 ก.ย. อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน

เพ็ญพรรษา01 9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) บธบ 641241701 คอมฯธุรกิจ 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

เพ็ญพรรษา02 9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) บธบ 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

ชลาพันธ์01 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) วศบ 631221601 วิศวฯคอม 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.นันทิยา  สมสรวย

ชลาพันธ์02 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ทลบ 651226701 โยธา 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.นันทิยา  สมสรวย

ชลาพันธ์03 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) บธบ 651242301 ธุรกิจดิจิทัล 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.นันทิยา  สมสรวย

ชลาพันธ์04 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ศศบ 651242701 การท่องเทียวฯ 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.นันทิยา  สมสรวย

ชลาพันธ์05 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ทลบ 651627001 โยธา 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.นันทิยา  สมสรวย

ชลาพันธ์06 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) บธบ 651647201 ท่องเทียวเทียบโอน38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.นันทิยา  สมสรวย

สิริรัตน์01 9011311 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตปร3(2-2-5) รบ 641233401 การเมืองและการป 38/3832 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.สิริรัตน์  วาวแวว อ.ทัตพิชา สกุลสืบ

สุกัญญา_ซ02 9011311 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตปร3(2-2-5) ศศบ 651230101 ภาษาไทย 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก อ.อัจฉรา   กวงไหม

นิชธาวัลย์03 9011311 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตปร3(2-2-5) ศศบ 651230701 พัฒนาชุมชน 38/3835 13.30-15.30 ก.ย. อ.นิชธาวัลย์ ฟูคํา อ.นิรมล  ทะจะกัน

สุกัญญา_ซ04 9011311 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตปร3(2-2-5) บธบ 651244001 บริหารฯตลาด 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก อ.อัจฉรา   กวงไหม

สุกัญญา_ซ05 9011311 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตปร3(2-2-5) บธบ 651244201 บริหารฯธุรกิจเอเซี 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก อ.อัจฉรา   กวงไหม

สุกัญญา_ซ06 9011311 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตปร3(2-2-5) บธบ 651644501 ตลาดฯเทียบโอน 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก อ.อัจฉรา   กวงไหม

อนันต์_อ03 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คบ 651813501 การสอนฯจีน 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

อนันต์_อ04 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คบ 651813502 การสอนฯจีน 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

สุภาวดี_ย01 1543414. วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) ศศบ 631230101 ภาษาไทย 52/A210 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ

ชุติกานต์01 1553306- วรรณกรรมเพือการเรียนภาษา 3(3-0-6) ศศบ 621230201 ภาษาอังกฤษ 52/A211 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม Mr.Gary John Iline

ชุติกานต์03 1553306- วรรณกรรมเพือการเรียนภาษา 3(3-0-6) ศศบ 631230201 ภาษาอังกฤษ 52/A302 13.30-16.30 ก.ย. อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์

ชุติกานต์04 1553306- วรรณกรรมเพือการเรียนภาษา 3(3-0-6) ศศบ 631230202 ภาษาอังกฤษ 52/A303 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช อ.พชรวลี  กนิษฐเสน

Wang01 1573401- การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) ศศบ 631235001 ภาษาจีน 52/A304 13.30-16.30 ก.ย. MissWang Huan อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา

ประภาพร_ส01 2562204 กฎหมายลักษณะทรัพย์และทีดิน 3(3-0-6) นบ 641233901 นิติฯ 4/0423 13.30-16.30 ก.ย. อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย

อํานาจ_ส01 1523219 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) คบ 631811001 สังคมศึกษา 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.อํานาจ สงวนกลาง อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์

อํานาจ_ส02 1523219 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) คบ 631811002 สังคมศึกษา 52/A303 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.วิเชิด ทวีกุล ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น

อํานาจ_ส03 1523219 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) คบ 631811003 สังคมศึกษา 52/A304 10.20-12.20 ก.ย. อ.วารินทร์   วงษ์วรรณ อ.รพีพรรณ  จักร์สาน

กิตติญา01 1573521 ความรู้ทัวไปเกียวกับประเทศจีน 3(2-2-5) คบ 631813501 การสอนฯจีน 52/A305 10.20-12.20 ก.ย. อ.กิตติญา  ตุ้ยคํา อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

นิรันดร์01 2062515 ดนตรีชาติพันธ์ุวิทยาเบื องต้น 3(3-0-6) ศศบ 631230401 ดนตรี 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ว่าทีร.ต.ดรนิรันดร์ ภักดี รศ.พรสวรรค์ มณีทอง

อัญธิชา01 2554103. ชนชันนําและผู้นําทางการเมือง 3(3-0-6) รบ 621233401 การเมืองและการป 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์

นิศาชล01 9011307 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) บธบ 641241701 คอมฯธุรกิจ 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิศาชล พรมดี อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

นิศาชล02 9011307 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ศศบ 651235001 ภาษาจีน 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิศาชล พรมดี อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

เอื อมพร01 9011102 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 3(3-0-6) ทลบ 641226701 โยธา 38/3832 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์ ผศ.เจษฏา ทองสุข

เอื อมพร02 9011102 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 3(3-0-6) บธบ 641641601 การตลาด 38/3832 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์ ผศ.เจษฏา ทองสุข

เอื อมพร03 9011102 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 3(3-0-6) วศบ 651221601 วิศวฯคอม 38/3832 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์ ผศ.เจษฏา ทองสุข

เอื อมพร04 9011102 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 3(3-0-6) วทบ 651223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 38/3831 08.00-10.00 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย Mr.Daniel Riddle

เอื อมพร06 9011102 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 3(3-0-6) ศศบ 651235001 ภาษาจีน 38/3834 08.00-10.00 ก.ย. รศ.ดร.ศิริกร อินคํา ผศ.ธงชัย ปันสุข

อนันต์_อ02 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) ศลบ 651233601 ศิลปะฯ 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

อนันต์_อ03 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) บธบ 651244101 บริหารฯเศรษฐศา 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

นิศาชล01 9032913 กฎหมายและความเป็นพลเมืองไ 3(3-0-6) รบ 651233401 การเมืองและการป 38/3845 08.00-10.00 ก.ย. อ.นิศาชล พรมดี ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย

ตุลาภรณ์01 1544912. การสัมมนาทางภาษาไทย 3(2-2-5) ศศบ 621230101 ภาษาไทย 52/A210 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ตุลาภรณ์  แสนปรน อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

นริศรา01 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) รบ 651233401 การเมืองและการป 38/3832 13.30-15.30 ก.ย. อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม Mr.Gary John Iline

ศจีรัตน์02 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) บชบ 651250201 บัญชีบัณฑิต 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์

ศจีรัตน์03 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์

นิรมล04 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) พยบ 651280101 พยาบาล 38/3865 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.ศิริกร อินคํา ผศ.ธงชัย ปันสุข

อัจฉริยา05 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651812301 จิตวิทยาศึกษาแนะ 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

อัจฉริยา06 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651815501 คอมพิวเตอร์ 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

ศจีรัตน์07 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651810101 ภาษาไทย 9/0931 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ศจีรัตน์08 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651810102 ภาษาไทย 9/0932 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.วราภรณ์  ภูมลี ผศ.นันทิยา  สมสรวย

Daniel_rid09 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651810201 ภาษาอังกฤษ 9/0933 13.30-15.30 ก.ย. Mr.Daniel Riddle ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช

Daniel_rid10 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651810202 ภาษาอังกฤษ 9/0961 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.เจษฏา ทองสุข

Daniel_rid11 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651810203 ภาษาอังกฤษ 9/0962 13.30-15.30 ก.ย. อ.วารินทร์   วงษ์วรรณ อ.รพีพรรณ  จักร์สาน

พชรวลี12 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) วทบ 651225001 เกษตรศาสตร์ 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

นิรมล13 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651815601 วิทย์ฯทัวไป 38/3835 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ

อัจฉริยา15 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651815801 เคมี 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

รัชนีวรรณ16 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651814001 คณิตศาสตร์ 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ

รัชนีวรรณ17 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651814002 คณิตศาสตร์ 38/3855 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ชนม์ธนัช  สุวรรณ อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์

พชรวลี18 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) วทบ 651226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

พชรวลี19 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

นิรมล20 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651817001 อุตฯศิลป์ 38/3835 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ

จิตรลดา_ม21 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651818601 ปฐมวัย 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา ผศ.ดร.สุประวีณ์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

จิตรลดา_ม22 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651818602 ปฐมวัย 4/0434 13.30-15.30 ก.ย. อ.กิตติญา  ตุ้ยคํา อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

รัชนีวรรณ23 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651818801 ประถมศึกษา 4/0435 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ขนิษฐา  ใจมโน ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา

รัชนีวรรณ24 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651818802 ประถมศึกษา 4/0436 13.30-15.30 ก.ย. อ.ทัตพิชา สกุลสืบ อ.สิริญญา สุขสวัสดิ

พชรวลี25 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) ศศบ 651230701 พัฒนาชุมชน 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

พชรวลี26 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) รปบ 651233301 รัฐฯศาสตร์ 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ อ.ปราการ ใจดี

พชรวลี27 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) ศลบ 651233601 ศิลปะฯ 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

พชรวลี28 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) นศบ 651235401 นิเทศ 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

พชรวลี29 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) บธบ 651244001 บริหารฯตลาด 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

พชรวลี30 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) บธบ 651244201 บริหารฯธุรกิจเอเซี 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

พชรวลี31 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) บธบ 651644501 ตลาดฯเทียบโอน 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

นิรมล35 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) สบ 651229401 สาธารณสุข 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. อ.นิชธาวัลย์ ฟูคํา อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา

อัจฉริยา36 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651815701 ชีววิทยา 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

นิรมล38 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651813501 การสอนฯจีน 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผือน อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

นิรมล39 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651813502 การสอนฯจีน 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผือน อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

พชรวลี40 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา 4/0437 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์

ศจีรัตน์41 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651811001 สังคมศึกษา 52/A302 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ ผศ.อํานาจ สงวนกลาง

จิตรลดา_ม42 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651811002 สังคมศึกษา 52/A303 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน

พชรวลี43 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) คบ 651811003 สังคมศึกษา 52/A304 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา ผศ.วิเชิด ทวีกุล

นิรมล46 9011512 ภาษาอังกฤษเบื องต้นสําหรับการ3(2-2-5) พยบ 651280102 พยาบาล 38/3866 13.30-15.30 ก.ย. อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก

อัจฉรา_ก01 1553221- การแปล 3(2-2-5) ศศบ 631230201 ภาษาอังกฤษ 52/A305 13.30-16.30 ก.ย. อ.อัจฉรา   กวงไหม อ.นิรมล  ทะจะกัน

อัจฉรา_ก02 1553221- การแปล 3(2-2-5) ศศบ 631230202 ภาษาอังกฤษ 52/A305 13.30-16.30 ก.ย. อ.อัจฉรา   กวงไหม อ.นิรมล  ทะจะกัน

อาระดา01 2562510 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 3(3-0-6) นบ 641233901 นิติฯ 4/0424 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

พฤกษา01 2563604 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภา3(3-0-6) นบ 631233901 นิติฯ 4/0423 13.30-16.30 ก.ย. รศ.พฤกษา เครือแสง อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว

ปราการ01 2064718 กฎหมายสําหรับสือและงานบันเทิ3(3-0-6) ศศบ 621230401 ดนตรี 52/A210 08.30-09.30 ก.ย. อ.ปราการ ใจดี อ.อดิศร สวยฉลาด

ปวีณา_ง01 2583901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เ 3(2-2-5) ศศบ 631230701 พัฒนาชุมชน 4/0436 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ปวีณา งามประภาสม ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง

อรทัย_จ01 1541211 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651230101 ภาษาไทย 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

สิริรัตน์01 1574301- การอ่านภาษาจีนในสือมวลชน 3(2-2-5) ศศบ 621235001 ภาษาจีน 52/A211 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.สิริรัตน์  วาวแวว MissWang Huan

วิเชิด01 1644201- ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลือนไ 3(3-0-6) คบ 631811001 สังคมศึกษา 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.วิเชิด ทวีกุล อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์

วิเชิด02 1644201- ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลือนไ 3(3-0-6) คบ 631811002 สังคมศึกษา 52/A303 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อ.รพีพรรณ  จักร์สาน

วิเชิด03 1644201- ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลือนไ 3(3-0-6) คบ 631811003 สังคมศึกษา 52/A304 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ ผศ.ชนม์ธนัช  สุวรรณ

อัญธิชา01 2553901. ระเบียบและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) รบ 631233401 การเมืองและการป 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี

ณัฐพงษ์01 2554101. พฤติกรรมทางการเมือง 3(3-0-6) รบ 621233401 การเมืองและการป 4/0434 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์

นิศาชล01 2561203- กฎหมายแพ่ง : หลักทัวไป 3(3-0-6) รปบ 641233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิศาชล พรมดี อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

อมาพร01 2584903 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5) ศศบ 621230701 พัฒนาชุมชน 4/0437 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน

เทวฤทธิ01 2592303 การบริหารแรงงาน 3(3-0-6) รปบ 631233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0438 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

ณัฎฐ์ดนัย01 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วศบ 641221601 วิศวฯคอม 38/3831 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน

ณัฎฐ์ดนัย02 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วทบ 641223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา

ณัฎฐ์ดนัย03 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วทบ 641225001 เกษตรศาสตร์ 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา

ณัฎฐ์ดนัย04 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วทบ 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 38/3831 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน

วิศท์11 9011301 การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) นบ 651233901 นิติฯ 38/3834 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์

อัจฉริยา01 9011106 ภาษาอังกฤษเพือการทํางาน 3(3-0-6) ศศบ 641230201 ภาษาอังกฤษ 38/3831 08.00-10.00 ก.ย. อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์

ฤทัย02 9011106 ภาษาอังกฤษเพือการทํางาน 3(3-0-6) รปบ 641233301 รัฐฯศาสตร์ 38/3832 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม

ฤทัย03 9011106 ภาษาอังกฤษเพือการทํางาน 3(3-0-6) นศบ 641235401 นิเทศ 38/3835 08.00-10.00 ก.ย. อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผือน

จิตรลดา_ม04 9011106 ภาษาอังกฤษเพือการทํางาน 3(3-0-6) บธบ 641241601 การตลาด 38/3834 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

จิตรลดา_ม05 9011106 ภาษาอังกฤษเพือการทํางาน 3(3-0-6) บธบ 641249001 โลจิสติกส์ฯ 38/3834 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

อดิศร01 9022313 สังคีตวิจักษ์ 3(3-0-6) บธบ 651244301 บริหารฯวิเคราะห์ฯ 38/3852 08.00-10.00 ก.ย. อ.อดิศร สวยฉลาด ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม

ตุลาภรณ์01 9022612 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 3(3-0-6) นศบ 651235401 นิเทศ 38/3854 08.00-10.00 ก.ย. อ.ดร.ตุลาภรณ์  แสนปรน อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

ฐาปนี01 2563524 กฎหมายลักษณะตัวเงิน 3(3-0-6) นบ 631233901 นิติฯ 4/0423 08.00-11.00 ก.ย. อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ รศ.พฤกษา เครือแสง

ชัยเนตร03 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผือน อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

ชัยเนตร04 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.เจษฏา ทองสุข อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ

ณัฐนรินทร์05 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ

บุญเหลือ06 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน รศ.ดร.Truong Thi Hang

อรทัย_จ07 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641813501 การสอนฯจีน 38/3865 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

ขนิษฐา_ใจ08 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ 38/3866 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ขนิษฐา  ใจมโน ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา

นิตยา_ม09 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641817001 อุตฯศิลป์ 52/A302 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด

สิริญญา10 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641818601 ปฐมวัย 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.สิริญญา สุขสวัสดิ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์

ณัฐนรินทร์11 1002101- ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(2-2-5) คบ 641818602 ปฐมวัย 38/3855 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ Mr.Daniel Riddle

สุพรรณิการ์01 1572101* ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) ศศบ 641235001 ภาษาจีน 52/A210 13.30-15.30 ก.ย. อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา อ.นิชธาวัลย์ ฟูคํา

ปราการ01 2063303- หลักการประพันธ์เบื องต้น 3(3-0-6) ศศบ 631230401 ดนตรี 52/A303 13.30-15.30 ก.ย. อ.ปราการ ใจดี ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม

อัมฤตา01 2551101- ความรู้ เบื องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รบ 651233401 การเมืองและการป 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง

เสาวรีย์02 2551101- ความรู้ เบื องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รปบ 651233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0434 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

วิศท์01 2553302. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รบ 631233401 การเมืองและการป 4/0435 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี

อัมฤตา01 2554104+ สตรีกับการเมือง 3(3-0-6) รบ 621233401 การเมืองและการป 4/0436 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์ ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส

วารินทร์01 2572103 เศรษฐศาสตร์เบื องต้น 3(2-2-5) คบ 641811001 สังคมศึกษา 52/A304 13.30-15.30 ก.ย. อ.วารินทร์   วงษ์วรรณ อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์

วารินทร์02 2572103 เศรษฐศาสตร์เบื องต้น 3(2-2-5) คบ 641811002 สังคมศึกษา 52/A305 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ผศ.ชนม์ธนัช  สุวรรณ

วารินทร์03 2572103 เศรษฐศาสตร์เบื องต้น 3(2-2-5) คบ 641811003 สังคมศึกษา 52/A306 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ ผศ.อํานาจ สงวนกลาง
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ตุลาภรณ์01 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) ทลบ 641226701 โยธา 9/0931 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ตุลาภรณ์  แสนปรน ผศ.ปวีณา งามประภาสม

อรทัย_จ03 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) วศบ 651221601 วิศวฯคอม 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉรา   กวงไหม อ.นิรมล  ทะจะกัน

อรทัย_จ04 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) วทบ 651223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 38/3831 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉรา   กวงไหม อ.นิรมล  ทะจะกัน

ทัตพิชา06 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) ศศบ 651230201 ภาษาอังกฤษ 38/3835 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.ศิริกร อินคํา ผศ.ธงชัย ปันสุข

สุประวีณ์07 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) นบ 651233901 นิติฯ 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.สุประวีณ์ ผศ.นันทิยา  สมสรวย

อรทัย_จ08 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) บธบ 651240101 การจัดการ 38/3832 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ ผศ.วราภรณ์  ภูมลี

อรทัย_จ09 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) ศศบ 651242701 การท่องเทียวฯ 38/3832 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ ผศ.วราภรณ์  ภูมลี

อรทัย_จ10 9011101 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3(3-0-6) บธบ 651647201 ท่องเทียวเทียบโอน38/3832 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ ผศ.วราภรณ์  ภูมลี

รัชดาพร01 9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านก3(2-2-5) บชบ 641250101 บัญชีบัณฑิต 4/0437 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์ อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา

รัชดาพร02 9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านก3(2-2-5) ศศบ 641230101 ภาษาไทย 4/0437 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์ อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา

Wang01 1573501+ วรรณคดีจีน 3(3-0-6) ศศบ 631235001 ภาษาจีน 52/A211 13.30-16.30 ก.ย. MissWang Huan อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก

อาระดา01 2564503- กฎหมายลักษณะล้มละลาย 3(3-0-6) นบ 621233901 นิติศาสตร์ 4/0425 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

ภานุวัฒน์01 2551301- ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) ศศบ 641230701 พัฒนาชุมชน 52/A305 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา

พัชรสฤษดิ01 2594902 สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสน 3(2-2-5) รปบ 621233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0436 10.20-11.50 ก.ย. อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

Gary03 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631810201 ภาษาอังกฤษ 38/3865 10.20-12.20 ก.ย. Mr.Gary John Iline อ.นิรมล  ทะจะกัน

Gary04 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631810202 ภาษาอังกฤษ 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. Mr.Daniel Riddle อ.อัจฉรา   กวงไหม

Gary05 1003101 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือสา 3(2-2-5) คบ 631810203 ภาษาอังกฤษ 9/0931 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.เอื อมพร ฟูเต็มวงค์ อ.พชรวลี  กนิษฐเสน

ณัฐนรินทร์01 1543619 ศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยก 3(2-2-5) ศศบ 631230101 ภาษาไทย 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ

เกวลิน01 1553406- ภาษาอังกฤษเพือการสือสารข้ามวั3(2-2-5) ศศบ 621230201 ภาษาอังกฤษ 52/A211 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย

เกวลิน03 1553406- ภาษาอังกฤษเพือการสือสารข้ามวั3(2-2-5) ศศบ 631230201 ภาษาอังกฤษ 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ศิริกร อินคํา ผศ.ธงชัย ปันสุข

เกวลิน04 1553406- ภาษาอังกฤษเพือการสือสารข้ามวั3(2-2-5) ศศบ 631230202 ภาษาอังกฤษ 52/A303 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.วราภรณ์  ภูมลี ผศ.นันทิยา  สมสรวย

นิรันดร์01 2064909- การศึกษาเอกเทศทางดนตรี 3(2-2-5) ศศบ 621230401 ดนตรี 52/A304 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ว่าทีร.ต.ดรนิรันดร์ ภักดี รศ.พรสวรรค์ มณีทอง

ณัฐพงษ์01 2552101. แนวคิดและทฤษฏีทางการเมือง 3(3-0-6) รบ 641233401 การเมืองและการป 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์

กิงแก้ว01 2583402 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล3(2-2-5) ศศบ 631230701 พัฒนาชุมชน 4/0434 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง ผศ.ปวีณา งามประภาสม

วรญา_จ01 2593201 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) รปบ 631233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์

ฤทัย01 9011111 การสือสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) สบ 641229401 สาธารณสุข 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม

สุวรัฐ01 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) ทลบ 631226701 โยธา 38/3831 08.00-10.00 ก.ย. รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน รศ.ดร.Truong Thi Hang

สุวรัฐ02 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) วทบ 641225001 เกษตรศาสตร์ 38/3832 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา ผศ.ดร.ขนิษฐา  ใจมโน

สุวรัฐ04 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศศบ 641230401 ดนตรี 38/3834 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

สุวรัฐ05 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) บธบ 641241601 การตลาด 38/3834 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

สุวรัฐ06 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา 38/3835 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.นันทิยา  สมสรวย ผศ.เจษฏา ทองสุข

ประภาพร_ส01 2564505- กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) นบ 621233901 นิติศาสตร์ 4/0423 08.00-11.00 ก.ย. อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กิตติญา01 1572322 การอ่านภาษาจีน 3(2-2-5) คบ 641813501 การสอนฯจีน 52/A302 13.30-15.30 ก.ย. อ.กิตติญา  ตุ้ยคํา อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

ภิญญพันธุ์01 2503902 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึ3(2-2-5) คบ 631811001 สังคมศึกษา 52/A304 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ ผศ.วิเชิด ทวีกุล

ภิญญพันธุ์02 2503902 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึ3(2-2-5) คบ 631811002 สังคมศึกษา 52/A305 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อ.วารินทร์   วงษ์วรรณ

ภิญญพันธุ์03 2503902 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึ3(2-2-5) คบ 631811003 สังคมศึกษา 52/A306 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.อํานาจ สงวนกลาง ผศ.ชนม์ธนัช  สุวรรณ

มณีรัตน์_จ01 2563607 กระบวนการยุติธรรมและระบบศ 2(2-0-4) นบ 631233901 นิติฯ 4/0424 13.30-15.30 ก.ย. อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว รศ.พฤกษา เครือแสง

ขัตติยา01 2581102 ความรู้ เบื องต้นทางสังคมวิทยาแ 3(3-0-6) ศศบ 651230701 พัฒนาชุมชน 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง

วิศท์01 2591401 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับรัฐประศา3(3-0-6) รบ 651233401 การเมืองและการป 4/0434 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

รัชดาพร02 2591401 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับรัฐประศา3(3-0-6) รปบ 651233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0435 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.รัชดาพร  หวลอารมณ์ อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี

เกวลิน07 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) ศศบ 641242701 การท่องเทียวฯ 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช Mr.Richard Lawrence Mann

เกวลิน08 9011103 ภาษาอังกฤษเพือทักษะการเรียน 3(3-0-6) ศศบ 651230201 ภาษาอังกฤษ 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช Mr.Richard Lawrence Mann

ปวีณา_ง01 9022918 ทักษะในศตวรรษที 3(3-0-6) ศศบ 651230101 ภาษาไทย 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ปวีณา งามประภาสม ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน

ขัตติยา02 9022918 ทักษะในศตวรรษที 3(3-0-6) คบ 651810101 ภาษาไทย 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.วราภรณ์  ภูมลี ผศ.นันทิยา  สมสรวย

ปวีณา_ง04 9022918 ทักษะในศตวรรษที 3(3-0-6) บธบ 651244101 บริหารฯเศรษฐศา 38/3842 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ปวีณา งามประภาสม ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน

สุภาวดี_ย01 1541413 วรรณคดีเรืองเอกของไทย 3(3-0-6) ศศบ 641230101 ภาษาไทย 52/A210 13.30-16.30 ก.ย. รศ.ดร.Truong Thi Hang ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา

Gary01 1552304+ วรรณกรรมเบื องต้น 3(3-0-6) ศศบ 641230201 ภาษาอังกฤษ 52/A211 13.30-16.30 ก.ย. Mr.Gary John Iline ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา

เพ็ญพรรษา01 1573601. ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(3-0-6) ศศบ 631235001 ภาษาจีน 52/A303 13.30-16.30 ก.ย. อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท MissWang Huan

ขัตติยา01 2583303 การพัฒนาทียังยืน 3(3-0-6) ศศบ 631230701 พัฒนาชุมชน 4/0433 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

ศิริกร03 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631810201 ภาษาอังกฤษ 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ศิริกร อินคํา ผศ.ธงชัย ปันสุข

ศิริกร04 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631810202 ภาษาอังกฤษ 38/3854 10.20-12.20 ก.ย. อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์

ศิริกร05 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631810203 ภาษาอังกฤษ 38/3855 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช อ.นิรมล  ทะจะกัน

ชลาพันธ์06 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631812301 จิตวิทยาแนะแนว 38/3844 10.20-12.20 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.เจษฏา ทองสุข

วราภรณ์_ภ07 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 38/3834 10.20-12.20 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์

วราภรณ์_ภ08 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 38/3834 10.20-12.20 ก.ย. อ.พชรวลี  กนิษฐเสน อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์

ชลาพันธ์09 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631813501 การสอนฯจีน 38/3865 10.20-12.20 ก.ย. อ.อัจฉรา   กวงไหม Mr.Gary John Iline

ชลาพันธ์10 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631815501 คอมพิวเตอร์ 38/3844 10.20-12.20 ก.ย. อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ ผศ.เจษฏา ทองสุข

อดิศร11 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631815601 วิทย์ฯทัวไป 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

อดิศร12 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631815701 ชีววิทยา 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. อ.อดิศร สวยฉลาด ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

อดิศร13 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631815801 เคมี 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. อ.อดิศร สวยฉลาด ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

อดิศร14 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631815901 ฟิสิกส์ 38/3845 10.20-12.20 ก.ย. อ.รพีพรรณ  จักร์สาน อ.วารินทร์   วงษ์วรรณ

อดิศร15 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631817001 อุตฯศิลป์ 38/3845 10.20-12.20 ก.ย. อ.รพีพรรณ  จักร์สาน อ.วารินทร์   วงษ์วรรณ

วราภรณ์_ภ16 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631818601 ปฐมวัย 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

วราภรณ์_ภ17 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631818602 ปฐมวัย 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

อดิศร18 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631815602 วิทย์ฯทัวไป 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด ผศ.ประหยัด ช่วยงาน
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ตุลาภรณ์01 1543517 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) ศศบ 631230101 ภาษาไทย 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ตุลาภรณ์  แสนปรน อ.ดร.อรทัย  สุขจ๊ะ

นริศรา01 1553621+ ภาษาอังกฤษเพือการติดต่อสือสา 3(2-2-5) ศศบ 631230201 ภาษาอังกฤษ 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย Mr.Richard Lawrence Mann

นริศรา02 1553621+ ภาษาอังกฤษเพือการติดต่อสือสา 3(2-2-5) ศศบ 631230202 ภาษาอังกฤษ 52/A303 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ Mr.Daniel Riddle

นิชธาวัลย์01 1574501- จีนศึกษา 3(3-0-6) ศศบ 621235001 ภาษาจีน 52/A211 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิชธาวัลย์ ฟูคํา ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผือน

ศรชัย01 2064719 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับการประก3(3-0-6) ศศบ 621230401 ดนตรี 52/A304 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม อ.ปราการ ใจดี

ชนม์ธนัช01 2542401- เครืองมือทางภูมิศาสตร์และภูมิส 3(2-2-5) คบ 641811001 สังคมศึกษา 52/A305 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ชนม์ธนัช  สุวรรณ ผศ.อํานาจ สงวนกลาง

ชนม์ธนัช02 2542401- เครืองมือทางภูมิศาสตร์และภูมิส 3(2-2-5) คบ 641811002 สังคมศึกษา 52/A306 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.วิเชิด ทวีกุล อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

ชนม์ธนัช03 2542401- เครืองมือทางภูมิศาสตร์และภูมิส 3(2-2-5) คบ 641811003 สังคมศึกษา 52/A402 10.20-12.20 ก.ย. อ.กิตติญา  ตุ้ยคํา อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

ธนุพงษ์01 2584302 การสือสารกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) ศศบ 621230701 พัฒนาชุมชน 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ผศ.ปวีณา งามประภาสม

จาตุรนต์01 2563705 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 3(3-0-6) นบ 631233901 นิติฯ 4/0423 08.00-11.00 ก.ย. ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค

ธีวรา01 1573522 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับภาษาและ3(2-2-5) คบ 631813501 การสอนฯจีน 52/A211 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์ อ.กิตติญา  ตุ้ยคํา

นิรันดร์01 2062315- ทฤษฎีดนตรีสากล 2(2-0-4) ศศบ 641230401 ดนตรี 52/A303 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ว่าทีร.ต.ดรนิรันดร์ ภักดี รศ.พรสวรรค์ มณีทอง

อัมฤตา01 2552104. วรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) รบ 641233401 การเมืองและการป 4/0434 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์ อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

อมาพร01 2581201+ การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลแ 3(2-2-5) ศศบ 651230701 พัฒนาชุมชน 4/0435 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน

กิงแก้ว01 2583204 สิทธิชุมชนเพือการพัฒนา 3(3-0-6) ศศบ 631230701 พัฒนาชุมชน 4/0436 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา

วรญา_จ01 2591104 องค์กรนวัตกรรม 3(3-0-6) รปบ 651233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0437 13.30-15.30 ก.ย. อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน

เทวฤทธิ01 2593301 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครั 3(3-0-6) รปบ 631233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0438 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

สุภาวดี_ย01 1542124+ สัมพันธสารภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 641230101 ภาษาไทย 52/A210 13.30-16.30 ก.ย. รศ.ดร.Truong Thi Hang ผศ.ดร.ขนิษฐา  ใจมโน

สุพรรณิการ์01 1573603 การแปลภาษาจีน-ไทย 3(2-2-5) ศศบ 631235001 ภาษาจีน 52/A302 13.30-16.30 ก.ย. อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา อ.นิชธาวัลย์ ฟูคํา

พงษ์วิกรานต์01 2063305- การเรียบเรียงเสียงประสานเพลง 3(3-0-6) ศศบ 631230401 ดนตรี 52/A304 13.30-16.30 ก.ย. อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ

อัคจร01 2561403 หลักทัวไปเกียวกับกฎหมายมหาช3(3-0-6) นบ 651233901 นิติฯ 4/0424 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

มณีรัตน์_จ01 2562310- กฎหมายอาญา : ภาคทัวไป 3(3-0-6) นบ 641233901 นิติฯ 4/0425 13.30-16.30 ก.ย. อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว อ.นิศาชล พรมดี

มณีรัตน์_จ01 2562504. กฎหมายอาญา 3(3-0-6) รบ 631233401 การเมืองและการป 4/0433 13.30-16.30 ก.ย. อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์

จาตุรนต์01 2564601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 3(3-0-6) นบ 621233901 นิติศาสตร์ 4/0423 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล รศ.พฤกษา เครือแสง

เหนือขวัญ01 1571131 ภาษาจีนระดับต้น 3(2-2-5) คบ 651813501 การสอนฯจีน 52/A210 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผือน อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

เหนือขวัญ02 1571131 ภาษาจีนระดับต้น 3(2-2-5) คบ 651813502 การสอนฯจีน 52/A211 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ Mr.Richard Lawrence Mann

รัชฎาภรณ์01 2541102- ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) คบ 651811001 สังคมศึกษา 52/A302 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์

รัชฎาภรณ์02 2541102- ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) คบ 651811002 สังคมศึกษา 52/A303 08.30-10.00 ก.ย. รศ.ดร.ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ อ.รพีพรรณ  จักร์สาน

รัชฎาภรณ์03 2541102- ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) คบ 651811003 สังคมศึกษา 52/A304 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช อ.พชรวลี  กนิษฐเสน

ศจีรัตน์01 1551113+ การอ่าน 3(2-2-5) ศศบ 651230201 ภาษาอังกฤษ 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย Mr.Richard Lawrence Mann

นิชธาวัลย์01 1571101* ภาษาจีนระดับต้น 3(2-2-5) ศศบ 651235001 ภาษาจีน 52/A211 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิชธาวัลย์ ฟูคํา อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา

นิรันดร์01 2061321 พื นฐานทฤษฎีดนตรีสากล 2(2-0-4) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ว่าทีร.ต.ดรนิรันดร์ ภักดี อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์

ดวงใจ_พ01 2551202 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื 3(3-0-6) รปบ 641233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.เจษฏา ทองสุข อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ดวงใจ_พ02 2551202 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื 3(3-0-6) รบ 651233401 การเมืองและการป 4/0434 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

ดวงใจ_พ01 2554105 ขบวนการเคลือนไหวทางสังคมแ 3(3-0-6) รบ 621233401 การเมืองและการป 52/A305 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ศิริกร อินคํา ผศ.ธงชัย ปันสุข

ฐาปนี01 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 631241601 การตลาด 4/0436 10.20-12.20 ก.ย. อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ อ.นิศาชล พรมดี

มณีรัตน์_จ02 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 631241701 คอมฯธุรกิจ 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

มณีรัตน์_จ03 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 631242301 ธุรกิจดิจิทัล 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

ฐาปนี04 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641240101 การจัดการ 4/0437 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.วราภรณ์  ภูมลี ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์

พฤกษา05 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641249001 โลจิสติกส์ฯ 4/0438 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

ฐาปนี06 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641641601 การตลาด 4/0436 10.20-12.20 ก.ย. อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ อ.นิศาชล พรมดี

ประภาพร_ส07 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

มณีรัตน์_จ08 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 651642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง

ณัฐนรินทร์01 1541111+ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ 651230101 ภาษาไทย 52/A210 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน

เพ็ญพรรษา01 1571103- สัทศาสตร์ภาษาจีน 3(2-2-5) ศศบ 651235001 ภาษาจีน 52/A302 13.30-15.30 ก.ย. อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท ผศ.สิริรัตน์  วาวแวว

นิรันดร์01 2061711 ภาษาอังกฤษสําหรับนักดนตรี 3(3-0-6) ศศบ 641230401 ดนตรี 52/A303 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ว่าทีร.ต.ดรนิรันดร์ ภักดี อ.อดิศร สวยฉลาด

นิศาชล01 2562501- กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3(3-0-6) รปบ 631233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0434 13.30-15.30 ก.ย. อ.นิศาชล พรมดี ผศ.วราภรณ์  ภูมลี

จิตรลดา_ม01 1551115- การเขียน 3(2-2-5) ศศบ 651230201 ภาษาอังกฤษ 52/A211 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ดร.จิตรลดา  มูลมา ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์

พงษ์วิกรานต์01 2064317 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีต 3(3-0-6) ศศบ 621230401 ดนตรี 52/A304 13.30-16.30 ก.ย. อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ รศ.พรสวรรค์ มณีทอง

เกียรติสุดา01 2562408 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) รบ 641233401 การเมืองและการป 4/0433 13.30-16.30 ก.ย. อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค รศ.พฤกษา เครือแสง

วิไลลักษณ์_พ01 2583301- องค์กรท้องถินกับการพัฒนา 3(2-2-5) ศศบ 631230701 พัฒนาชุมชน 4/0436 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ปวีณา งามประภาสม อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

อัจฉริยา01 1552629 ทักษะภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) ศศบ 641230201 ภาษาอังกฤษ 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ Mr.Richard Lawrence Mann

สุกัญญา_ซ01 1572202+ การฟังและการพูดภาษาจีน 3(2-2-5) ศศบ 641235001 ภาษาจีน 52/A211 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก MissWang Huan

สิริรัตน์01 1573702. ภาษาจีนเพือการท่องเทียว 3(2-2-5) ศศบ 631235001 ภาษาจีน 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.สิริรัตน์  วาวแวว อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา

ทยากร_ส01 2063315- ทฤษฎีดนตรีสากล 2(2-0-4) ศศบ 631230401 ดนตรี 52/A303 10.20-12.20 ก.ย. อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ อ.อดิศร สวยฉลาด

อัญธิชา01 2553202. โลกาภิวัตน์กับขบวนการเคลือนไ 3(3-0-6) รบ 631233401 การเมืองและการป 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์

จาตุรนต์01 2561502- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน 3(3-0-6) รปบ 641233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0434 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล อ.มณีรัตน์  จันทร์หนิ ว

พฤกษา01 2564703 การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 2(2-0-4) นบ 621233901 นิติศาสตร์ 4/0423 10.20-12.20 ก.ย. รศ.พฤกษา เครือแสง อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์

ธนุพงษ์01 2582302- สันติวิธีศึกษา 3(3-0-6) ศศบ 641230701 พัฒนาชุมชน 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา

ตุลาภรณ์01 1542613 ภาษาไทยในฐานะภาษาทีสอง 3(3-0-6) ศศบ 641230101 ภาษาไทย 52/A210 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ตุลาภรณ์  แสนปรน ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์

สิริรัตน์01 1572401- การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) ศศบ 641235001 ภาษาจีน 52/A211 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.สิริรัตน์  วาวแวว อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท

ศรชัย01 2061115 พื นฐานดนตรีไทยและดนตรีพื นบ้3(2-2-5) ศศบ 641230401 ดนตรี 52/A302 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม อ.ปราการ ใจดี

พัชรสฤษดิ01 2572102 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) รปบ 641233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. อ.พัชรสฤษดิ กนิษฐเสน รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

เกียรติสุดา01 2563208 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6) นบ 631233901 นิติฯ 4/0423 13.30-16.30 ก.ย. อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล

อัคจร01 2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) นบ 621233901 นิติศาสตร์ 4/0423 10.20-11.50 ก.ย. รศ.พฤกษา เครือแสง อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ปิยรัตน์01 2583201- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) ศศบ 631230701 พัฒนาชุมชน 4/0436 10.20-11.50 ก.ย. อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา

ตุลาภรณ์01 1541411+ วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) ศศบ 651230101 ภาษาไทย 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ตุลาภรณ์  แสนปรน ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ

สุกัญญา_ซ01 1571104- อักษรจีน 3(3-0-6) ศศบ 651235001 ภาษาจีน 52/A211 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท

ทยากร_ส01 2064318 ทฤษฎีการสอดทํานอง 3(3-0-6) ศศบ 621230401 ดนตรี 52/A302 10.20-12.20 ก.ย. อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์

อัญธิชา01 2552106 ประชาธิปไตยกับกระบวนการพัฒ3(3-0-6) รบ 641233401 การเมืองและการป 4/0433 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี

ณัฐพงษ์01 2553108 การเมืองการปกครองเปรียบเทีย 3(3-0-6) รบ 631233401 การเมืองและการป 4/0434 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

วิไลลักษณ์_พ01 2582401 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) ศศบ 641230701 พัฒนาชุมชน 4/0435 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ผศ.กิงแก้ว ทิศตึง

ณัฎฐ์ดนัย01 2593401 สถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสต3(2-2-5) รปบ 631233301 รัฐฯศาสตร์ 4/0437 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย อ.ดร.เทวฤทธิ  วิญญา

อัมฤตา01 2553109 การสือสารทางการเมือง 3(3-0-6) รบ 631233401 การเมืองและการป 4/0433 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์ ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส

พรสวรรค์01 2062308- หลักการโยธวาทิต 3(3-0-6) ศศบ 641230401 ดนตรี 52/A210 10.20-12.20 ก.ย. รศ.พรสวรรค์ มณีทอง อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะวิทยาศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ชนิกา11 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641814001 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ชนิกา12 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641814002 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
จตุทิพย์14 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641815601 วิทย์ฯทัวไป สอบนอกตาราง
ศาสตรา15 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
พูนฉวี16 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641815801 เคมี สอบนอกตาราง
จตุทิพย์21 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641815602 วิทย์ฯทัวไป สอบนอกตาราง
จตุทิพย์22 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) 641034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นิภา01 1003805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
นิภา02 1003805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
อ.วิทยทัวไป01 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621815601 วิทย์ฯทัวไป สอบนอกตาราง
รัชนี02 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621814001 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
พรอนันต์03 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
สุขี05 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621815801 เคมี สอบนอกตาราง
รัชนี08 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621814002 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
คมคาย08 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611814001 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
คมคาย09 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611814002 คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
อ.วิทยทัวไป13 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611815601 วิทย์ฯทัวไป สอบนอกตาราง
อ.วิทยทัวไป14 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611815602 วิทย์ฯทัวไป สอบนอกตาราง
ศาสตรา15 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
สุขี16 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611815801 เคมี สอบนอกตาราง
อ.ฟิสิกส์18 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
สําเริง01 4023805 ภาษาอังกฤษสําหรับครูเคมี 3(2-2-5) คบ 631815801 เคมี สอบนอกตาราง
อังคณา01 4031109- ชีววิทยาทัวไป 4(3-2-7) วทบ 651223901 นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
อังคณา02 4031109- ชีววิทยาทัวไป 4(3-2-7) วทบ 651225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
อังคณา01 4031111 ชีววิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) คบ 651815601 วิทย์ฯทัวไป สอบนอกตาราง
อภิศักดิ01 4064801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) วทบ 621228301 วิทย์เทคโนฯสิงแว สอบนอกตาราง
โศภิษฐพร01 4064904 วิทยาการวิจัยวิทยาศาสตร์สิงแวด 3(1-4-4) วทบ 621228301 วิทย์เทคโนฯสิงแว สอบนอกตาราง
ชัยวุฒิ01 4122311 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แว3(2-2-5) 611034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ชัยวุฒิ01 4123311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 611034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง

ชิสาพัชร์01 1553612 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข 3(3-0-6) สบ 631229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง ผศ.ดร.พันสรวง

วีระ01 4012303 กลศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 641815901 ฟิสิกส์ 5/05402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

พรอนันต์01 4032102 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 3(2-3-4) คบ 641815701 ชีววิทยา 5/05403 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน อ.ดร.ศิวัช ตังประเสริฐ

ศาสตรา01 4032401- พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) วทบ 641225001 เกษตรศาสตร์ 5/05404 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะวิทยาศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

คมคาย01 4112109 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเท 3(3-0-6) วทบ 641621201 สารสนเทศ 3/03403 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพ็ง อ.ดร.วิภานุช  ใบศล

ชัยวุฒิ01 4124405 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) วทบ 621224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03404 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

เอกสิทธิ01 4073201- พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4544 13.30-16.30 ก.ย. อ.เอกสิทธิ  ไชยปิน ผศ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

มนัสชนก01 4092203 ทฤษฎีจํานวน 3(2-2-5) คบ 641814001 คณิตศาสตร์ 3/03401 13.30-16.30 ก.ย. อ.มนัสชนก  คนเฉลียว อ.ดร.สมศักดิ  ก๋าทอง

มนัสชนก02 4092203 ทฤษฎีจํานวน 3(2-2-5) คบ 641814002 คณิตศาสตร์ 3/03402 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.รัชนี  คะระวาด อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ

พิฐชญาณ์01 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631810101 ภาษาไทย 38/3834 10.20-12.20 ก.ย. อ.พิฐชญาณ์  กิงกํา อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ

พิฐชญาณ์02 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631810102 ภาษาไทย 38/3845 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ

ศาสตรา_ห06 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631811001 สังคมศึกษา 38/3851 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศาสตรา หล้าอ่อน อ.ณรงค์ คชภักดี

ศาสตรา_ห07 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631811002 สังคมศึกษา 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.พิมพ์ผกา  อินทะรส อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

ศาสตรา_ห08 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631811003 สังคมศึกษา 38/3854 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

คมคาย10 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 38/3865 10.20-12.20 ก.ย. รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล

คมคาย11 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพ็ง อ.ดลฤดี สุขใจ

สุขี12 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631813501 การสอนฯจีน 5/05402 10.20-12.20 ก.ย. อ.สุขี สุขดี อ.พิภพ นราแก้ว

นิภา15 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631815701 ชีววิทยา 5/05403 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิภา จันทร์อ่อน ผศ.ปัทมา อภิชัย

สําเริง01 4022203 เคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) คบ 641815801 เคมี 5/05404 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.สําเริง นราแก้ว อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข

ละมาย01 4061104 นิเวศวิทยาสิงแวดล้อม 3(2-2-5) วทบ 641223801 วิทย์เทคโนฯสิงแว 5/05305 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ละมาย จันทะขาว อ.ดร.อังคณา เชื อเจ็ดตน

คมคาย01 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 631249001 โลจิสติกส์ฯ 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ปกรณ์ สันตกิจ อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ

คมคาย02 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641241601 การตลาด 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ปกรณ์ สันตกิจ อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ

ฉัตรสุดา01 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) วทบ 641223801 วิทย์เทคโนฯสิงแว 38/3855 08.00-10.00 ก.ย. อ.ฉัตรสุดา  มาทา อ.ดร.วิภานุช  ใบศล

เยาวลักษณ์01 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรีย3(2-2-5) ทลบ 631229501 ไฟฟ้า 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.ปกรณ์ สันตกิจ

เยาวลักษณ์02 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรีย3(2-2-5) บธบ 641241601 การตลาด 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.ปกรณ์ สันตกิจ

เยาวลักษณ์03 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรีย3(2-2-5) ทลบ 651226701 โยธา 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.ปกรณ์ สันตกิจ

ปกรณ์04 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรีย3(2-2-5) ศศบ 651230201 ภาษาอังกฤษ 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.ปกรณ์ สันตกิจ

พูนฉวี01 4021114- เคมีทัวไป 4(3-2-7) วทบ 651223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 5/05402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ ผศ.ดร.สําเริง นราแก้ว

สุขี02 4021114- เคมีทัวไป 4(3-2-7) วทบ 651225001 เกษตรศาสตร์ 5/05403 13.30-15.30 ก.ย. อ.สุขี สุขดี อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

ชัชชฎาพร01 4071203- โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6) สบ 631229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชัชชฎาพร พิศมร ผศ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

ศราวุธ_ส01 4093502 เรขาคณิตเบื องต้น 3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 3/03404 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ อ.ดร.สมศักดิ  ก๋าทอง

ศราวุธ_ส02 4093502 เรขาคณิตเบื องต้น 3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 3/03405 13.30-15.30 ก.ย. อ.พิฐชญาณ์  กิงกํา อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ

เยาวลักษณ์01 4124891- เตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาการ 1(45) วทบ 621224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03403 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ว่าทีร.ต.ดรโอฬาร เชียวชาญ อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ

นงลักษณ์01 6011102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2(1-2-3) พยบ 651280101 พยาบาล 3/03401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ อ.ณรงค์ คชภักดี

นงลักษณ์02 6011102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2(1-2-3) พยบ 651280102 พยาบาล 3/03402 13.30-15.30 ก.ย. รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

พิมพ์ผกา08 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คบ 651811003 สังคมศึกษา 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.พิมพ์ผกา  อินทะรส อ.ดลฤดี สุขใจ

ชัชชฎาพร01 9052312 โภชนาการเพือการส่งเสริมสุขภา 3(2-2-5) คบ 651814001 คณิตศาสตร์ 38/3865 13.30-15.30 ก.ย. อ.เอกสิทธิ  ไชยปิน อ.พิภพ นราแก้ว
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะวิทยาศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ชัชชฎาพร02 9052312 โภชนาการเพือการส่งเสริมสุขภา 3(2-2-5) คบ 651814002 คณิตศาสตร์ 38/3866 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

ชัดนารี01 4033106- นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรัก 3(2-3-4) คบ 631815701 ชีววิทยา 5/05404 13.30-16.30 ก.ย. อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ

ฉัตรสุดา01 4071101- กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษ 3(2-2-5) สบ 641229401 สาธารณสุข 45/4544 13.30-16.30 ก.ย. อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ อ.ดร.อังคณา เชื อเจ็ดตน

อนุกิจ02 4123656 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตส 3(2-2-5) วทบ 641621201 สารสนเทศ 3/03402 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว ผศ.รัชนี  คะระวาด

สุรพงษ์_พ01 4123712 การประมวลผลเครือข่าย 3(2-2-5) วทบ 631224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03403 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ

เชาว์วุฒิ03 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641810201 ภาษาอังกฤษ 38/3831 10.20-12.20 ก.ย. อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว อ.นิภา จันทร์อ่อน

เอกชัย04 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641810202 ภาษาอังกฤษ 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี

เอกชัย05 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641810203 ภาษาอังกฤษ 38/3834 10.20-12.20 ก.ย. อ.อภิศักดิ  จักรบุตร อ.ศาสตรา หล้าอ่อน

เอกชัย06 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641811001 สังคมศึกษา 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา

วีรศักดิ07 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641811002 สังคมศึกษา 38/3841 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.วีรศักดิ  ฟองเงิน ผศ.ละมาย จันทะขาว

วีระ08 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641811003 สังคมศึกษา 38/3842 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพ็ง

ฉัตรสุดา09 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 38/3844 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.พิกุล  แสงงาม ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

ภัทรนัย10 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641813501 การสอนฯจีน 38/3845 10.20-12.20 ก.ย. อ.ภัทรนัย ไชยพรม ผศ.ดร.สําเริง นราแก้ว

วีระ11 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641814001 คณิตศาสตร์ 5/05402 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

ปัทมา_อ12 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641814002 คณิตศาสตร์ 5/05403 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ปัทมา อภิชัย ผศ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

ปัทมา_อ13 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641815501 คอมพิวเตอร์ 38/3865 10.20-12.20 ก.ย. อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล อ.ดร.สมศักดิ  ก๋าทอง

สุขี14 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641815601 วิทย์ฯทัวไป 5/05404 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ปรีชา โพธิแพง อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ

สุขี15 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641815701 ชีววิทยา 5/05305 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.สมัย ศรีสวย อ.มนัสชนก  คนเฉลียว

สุขี16 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641815801 เคมี 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.พันสรวง อ.ดลฤดี สุขใจ

สุขี17 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641815901 ฟิสิกส์ 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.พันสรวง อ.ดลฤดี สุขใจ

สุขี18 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641817001 อุตฯศิลป์ 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.พันสรวง อ.ดลฤดี สุขใจ

ศิวัช_ต19 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641818601 ปฐมวัย 38/3851 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ศิวัช ตังประเสริฐ อ.พิภพ นราแก้ว

ศิวัช_ต20 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641818602 ปฐมวัย 38/3854 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร

ณัฐกฤษฎ์21 1002102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) คบ 641815602 วิทย์ฯทัวไป 38/3855 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

ภัทรนัย01 4074403 การจัดการสารสนเทศในงานสาธ 3(2-2-5) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4541 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ

คมคาย01 4113106 สถิติเพือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) วทบ 631225001 เกษตรศาสตร์ 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพ็ง ผศ.สมศักดิ  ศรีสวการย์

ศิวัช_ต01 9051213 การออกกําลังกายเพือสุขภาพแล 3(2-2-5) วทบ 651222401 วิทยาการคอมฯ 38/3865 08.00-10.00 ก.ย. อ.ดร.ศิวัช ตังประเสริฐ อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ

ศิวัช_ต02 9051213 การออกกําลังกายเพือสุขภาพแล 3(2-2-5) คบ 651818601 ปฐมวัย 38/3865 08.00-10.00 ก.ย. อ.ดร.ศิวัช ตังประเสริฐ อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ

เอกชัย03 9051213 การออกกําลังกายเพือสุขภาพแล 3(2-2-5) คบ 651818602 ปฐมวัย 38/3866 08.00-10.00 ก.ย. อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ อ.ภัทรนัย ไชยพรม

อนุกิจ02 4123406+ ความมันคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) วทบ 641621201 สารสนเทศ 3/03402 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์

วีรศักดิ01 4123512 การศึกษาเฉพาะเรืองทางวิทยากา3(2-2-5) วทบ 631224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03401 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.ดร.วีรศักดิ  ฟองเงิน อ.ฉัตรสุดา  มาทา

พิภพ_น01 4012306 อุณหพลศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 631815901 ฟิสิกส์ 5/05402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ปัทมา อภิชัย ผศ.พิกุล  แสงงาม
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ณรงค์_คช01 4023608 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครืองมื 3(2-2-5) คบ 631815801 เคมี 5/05403 13.30-15.30 ก.ย. อ.ณรงค์ คชภักดี ผศ.สมัย ศรีสวย

ชัยวุฒิ01 4124911 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิทยา 3(2-2-5) วทบ 621224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03403 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผศ.สมศักดิ  ศรีสวการย์

ชัชชฎาพร01 4073202- อนามัยชุมชน 3(2-2-5) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-16.30 ก.ย. อ.ชัชชฎาพร พิศมร ผศ.ว่าทีร.ต.ดรโอฬาร เชียวชาญ

เอกสิทธิ01 4073319 วัฒนธรรมสุขภาพ 3(3-0-6) สบ 641229401 สาธารณสุข 45/4544 13.30-16.30 ก.ย. อ.เอกสิทธิ  ไชยปิน อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์

เยาวเรศ01 4003604 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรง 3(2-2-5) คบ 631815601 วิทย์ฯทัวไป 5/05402 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ ผศ.ปรีชา โพธิแพง

เยาวเรศ02 4003604 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรง 3(2-2-5) คบ 631815602 วิทย์ฯทัวไป 5/05403 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข

ดลฤดี01 4042101- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 4(3-2-7) คบ 631815701 ชีววิทยา 5/05404 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

พิบูลย์01 4053103 วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5) คบ 631815901 ฟิสิกส์ 5/05305 10.20-12.20 ก.ย. อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล อ.อภิศักดิ  จักรบุตร

รัชนี02 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) บธบ 641242301 ธุรกิจดิจิทัล 38/3865 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพ็ง ผศ.ดร.พันสรวง

รัชนี05 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) บธบ 651240101 การจัดการ 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.รัชนี  คะระวาด รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

รัชนี06 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) บธบ 651641001 การจัดการเทียบโอ 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.รัชนี  คะระวาด รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

รัชนี07 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ทลบ 651627001 โยธา 38/3866 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.รัชนี  คะระวาด รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

ณัฐกฤษฎ์01 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื3(3-0-6) สบ 641229401 สาธารณสุข 38/3851 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ ผศ.ว่าทีร.ต.ดรโอฬาร เชียวชาญ

เชาว์วุฒิ01 9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุ 3(3-0-6) ศศบ 641230101 ภาษาไทย 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์

เชาว์วุฒิ02 9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุ 3(3-0-6) คบ 651815501 คอมพิวเตอร์ 38/3842 08.00-10.00 ก.ย. อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์

เชาว์วุฒิ03 9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุ 3(3-0-6) คบ 651818801 ประถมศึกษา 38/3841 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ละมาย จันทะขาว ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพ็ง

เชาว์วุฒิ04 9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุ 3(3-0-6) คบ 651818802 ประถมศึกษา 38/3844 08.00-10.00 ก.ย. อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว

วีรศักดิ01 4121801 ทักษะทางวิชาชีพด้านวิทยาการค 1(45) วทบ 641224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03402 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.ดร.วีรศักดิ  ฟองเงิน อ.นิภา จันทร์อ่อน

ภัทรนัย01 4073320- การสือสารสุขภาพ 2(2-0-4) สบ 631229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-15.30 ก.ย. อ.ภัทรนัย ไชยพรม อ.มนัสชนก  คนเฉลียว

พิมพ์ผกา01 4091619 คณิตศาสตร์สําหรับการสอนวิทย 3(2-2-5) คบ 651815601 วิทย์ฯทัวไป 3/03401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.พิมพ์ผกา  อินทะรส อ.พิฐชญาณ์  กิงกํา

ชัยวุฒิ01 4121406 การคิดเชิงคํานวณเพือการสร้างน 3(2-2-5) วทบ 651222401 วิทยาการคอมฯ 3/03403 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร

ชิสาพัชร์01 4073603- การวางแผนและประเมินผลโครง 3(3-0-6) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4544 13.30-16.30 ก.ย. อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ

วรภรณ์01 5072407- เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) วทบ 631228201 วท.เทคโนฯอาหาร 3/03402 08.30-10.00 ก.ย. อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ ผศ.ปรีชา โพธิแพง

วรภรณ์02 5072407- เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) บธบ 621241701 คอมฯธุรกิจ 3/03403 08.30-10.00 ก.ย. อ.ฉัตรสุดา  มาทา อ.ปกรณ์ สันตกิจ

วรภรณ์03 5072407- เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) วทบ 631223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 3/03404 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.พิกุล  แสงงาม ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข

วีรศักดิ01 4123315 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําห3(2-2-5) วทบ 621224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03402 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สมศักดิ  ศรีสวการย์ อ.อภิศักดิ  จักรบุตร

สมัย01 4123405 การออกแบบและวิเคราะห์ขันตอ 3(3-0-6) วทบ 631224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03403 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สมัย ศรีสวย ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์

สมเกียรติ_ช01 4091620 คณิตศาสตร์พื นฐาน 3(2-2-5) คบ 651815801 เคมี 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา

สมเกียรติ_ช02 4091620 คณิตศาสตร์พื นฐาน 3(2-2-5) คบ 651815701 ชีววิทยา 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา

ชัชชฎาพร01 4141101 การสาธารณสุขทัวไป 3(2-2-5) สบ 651229401 สาธารณสุข 45/4541 10.20-12.20 ก.ย. อ.ชัชชฎาพร พิศมร อ.ศาสตรา หล้าอ่อน

เชาว์วุฒิ02 9011302 มนุษย์กับสิงแวดล้อม 3(3-0-6) วทบ 641223801 วิทย์เทคโนฯสิงแว 38/3845 08.00-10.00 ก.ย. อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

ละมาย01 9032013 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุ 3(2-2-5) รบ 641233401 การเมืองและการป 38/3852 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ละมาย จันทะขาว อ.ดร.วิภานุช  ใบศล
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ละมาย02 9032013 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุ 3(2-2-5) บชบ 651250201 บัญชีบัณฑิต 38/3851 08.00-10.00 ก.ย. อ.อภิศักดิ  จักรบุตร อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

วีรนุช01 4022310 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) คบ 641815801 เคมี 5/05402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ อ.สุขี สุขดี

พิฐชญาณ์01 4092301- พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) คบ 641814001 คณิตศาสตร์ 3/03401 13.30-15.30 ก.ย. อ.พิฐชญาณ์  กิงกํา ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

พิฐชญาณ์02 4092301- พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) คบ 641814002 คณิตศาสตร์ 3/03402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพ็ง อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข

สุรกานต์01 4032701 การสร้างสือการเรียนการสอนทา 3(1-4-4) คบ 641815701 ชีววิทยา 5/05403 13.30-16.30 ก.ย. รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร อ.ดร.อังคณา เชื อเจ็ดตน

เอกสิทธิ01 4073321- ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-16.30 ก.ย. อ.เอกสิทธิ  ไชยปิน ผศ.ดร.พันสรวง

ภัทรนัย01 4141103 จุลชีววิทยาและปรสิตของมนุษย์ 3(2-2-5) สบ 651229401 สาธารณสุข 45/4544 13.30-16.30 ก.ย. อ.ภัทรนัย ไชยพรม ผศ.ดร.สําเริง นราแก้ว

สมศักดิ __ก01 4003605 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิท 3(2-2-5) คบ 641815601 วิทย์ฯทัวไป 5/05402 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.สมศักดิ  ก๋าทอง รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

สมศักดิ __ก02 4003605 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิท 3(2-2-5) คบ 641815602 วิทย์ฯทัวไป 5/05403 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ

วีรศักดิ01 4123310 การเขียนโปรแกรมเชิงภาพ 3(2-2-5) วทบ 631224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03404 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ดร.วีรศักดิ  ฟองเงิน อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ

พิกุล01 4124910- สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอ 3(2-2-5) วทบ 621224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03405 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.พิกุล  แสงงาม อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล

ณัฐกฤษฎ์01 4073317 ธุรกิจสุขภาพ 3(2-2-5) สบ 631229401 สาธารณสุข 45/4541 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ อ.ดลฤดี สุขใจ

รัชนี01 4091614 คณิตศาสตร์พื นฐานสําหรับวิทยา3(3-0-6) วทบ 651222401 วิทยาการคอมฯ 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.รัชนี  คะระวาด อ.พิภพ แซ่ตัง

ชนิกา01 4091616+ คณิตศาสตร์สําหรับนวัตกรรมแล 3(3-0-6) วทบ 651223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 3/03402 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา ผศ.ปัทมา อภิชัย

สมเกียรติ_ช01 4092301 คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับวิทยา 3(3-0-6) วทบ 641224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03403 10.20-12.20 ก.ย. รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์

พงษ์พร01 4123640 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสือป 3(2-2-5) วทบ 641621201 สารสนเทศ 3/03403 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพ็ง อ.ณรงค์ คชภักดี

พิกุล01 4123653 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง 3(2-2-5) วทบ 621224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03404 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.พิกุล  แสงงาม อ.ดร.วิภานุช  ใบศล

พรอนันต์01 4031113+ หลักชีววิทยา 3(2-2-5) คบ 651815701 ชีววิทยา 5/05402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

โศภิษฐพร01 4062113 เคมีวิเคราะห์เบื องต้นสําหรับสิงแ3(2-2-5) วทบ 641223801 วิทย์เทคโนฯสิงแว 5/05403 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

พิมพ์ผกา01 4093801- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระด3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 3/03401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.พิมพ์ผกา  อินทะรส อ.ดร.ศิวัช ตังประเสริฐ

พิมพ์ผกา02 4093801- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระด3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 3/03402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง

ชัชชฎาพร01 4142106 โภชนาการและการสุขาภิบาลอาห 3(2-2-5) สบ 651229401 สาธารณสุข 45/4544 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชัชชฎาพร พิศมร อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ

พิบูลย์01 4013506 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) คบ 631815901 ฟิสิกส์ 5/05305 13.30-16.30 ก.ย. อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล อ.สุขี สุขดี

เอกชัย01 4063426 จุลชีววิทยาเพือการย่อยสลายทาง 3(2-2-5) วทบ 621228301 วิทย์เทคโนฯสิงแว 5/05404 13.30-16.30 ก.ย. อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ ผศ.ว่าทีร.ต.ดรโอฬาร เชียวชาญ

ภัทรนัย01 4073506- การแพทย์แผนไทยและการแพท 3(2-2-5) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-16.30 ก.ย. อ.ภัทรนัย ไชยพรม อ.ปกรณ์ สันตกิจ

จตุทิพย์01 4002104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) คบ 641815601 วิทย์ฯทัวไป 5/05402 08.30-10.00 ก.ย. อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

จตุทิพย์02 4002104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) คบ 641815602 วิทย์ฯทัวไป 5/05403 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

พิกุล01 4122508 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ 641224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03401 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.สมัย ศรีสวย อ.มนัสชนก  คนเฉลียว

สมศักดิ _ศ01 4121404 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) วทบ 631224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03403 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สมศักดิ  ศรีสวการย์ ผศ.รัชนี  คะระวาด

พูนฉวี01 4022805 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) คบ 641815801 เคมี 5/05402 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ อ.นิภา จันทร์อ่อน

ธีราภรณ์01 4023308 เคมีพอลิเมอร์ 3(2-2-5) คบ 631815801 เคมี 5/05403 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข

ศาสตรา01 4033705 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกา3(2-3-4) คบ 631815701 ชีววิทยา 5/05404 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ อ.ดร.อังคณา เชื อเจ็ดตน
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
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ชัชชฎาพร01 4072302- อนามัยสิงแวดล้อม 3(3-0-6) สบ 641229401 สาธารณสุข 45/4544 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ปรีชา โพธิแพง อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ

ฉัตรสุดา01 4072310 อาชีวอนามัย 3(3-0-6) สบ 631229401 สาธารณสุข 45/4541 10.20-12.20 ก.ย. อ.ฉัตรสุดา  มาทา อ.อภิศักดิ  จักรบุตร

ธัญลักษณ์01 4091404 แคลคูลัส 3(2-2-5) คบ 651814001 คณิตศาสตร์ 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว ผศ.ละมาย จันทะขาว

ธัญลักษณ์02 4091404 แคลคูลัส 3(2-2-5) คบ 651814002 คณิตศาสตร์ 3/03402 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศาสตรา หล้าอ่อน อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

เยาวลักษณ์01 4121108 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยา 3(2-2-5) วทบ 651222401 วิทยาการคอมฯ 3/03404 10.20-12.20 ก.ย. อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

ดวงจันทร์_ก01 4003602 การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ระ 3(2-2-5) คบ 631815601 วิทย์ฯทัวไป 5/05402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน ผศ.ดร.สําเริง นราแก้ว

ดวงจันทร์_ก02 4003602 การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ระ 3(2-2-5) คบ 631815602 วิทย์ฯทัวไป 5/05403 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สมศักดิ  ก๋าทอง ผศ.ดร.พันสรวง

นงลักษณ์01 4032601- จุลชีววิทยา 3(2-2-5) วทบ 641225001 เกษตรศาสตร์ 5/05404 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ อ.ดลฤดี สุขใจ

เยาวเรศ01 4072104 ชีวเคมีส ําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) สบ 641229401 สาธารณสุข 45/4544 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ ผศ.ปัทมา อภิชัย

ชนิกา01 4091604- คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) วทบ 631225001 เกษตรศาสตร์ 3/03401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์

ชนิกา02 4091604- คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) วทบ 641223801 วิทย์เทคโนฯสิงแว 3/03401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์

รัชนี01 4095604 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสต3(2-2-5) คบ 641814001 คณิตศาสตร์ 3/03404 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.รัชนี  คะระวาด ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

รัชนี02 4095604 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสต3(2-2-5) คบ 641814002 คณิตศาสตร์ 3/03405 13.30-15.30 ก.ย. อ.พิฐชญาณ์  กิงกํา รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร

เยาวเรศ01 6011101 ชีวเคมี 2(2-0-4) พยบ 651280101 พยาบาล 3/03403 13.30-15.30 ก.ย. อ.ณรงค์ คชภักดี อ.เอกสิทธิ  ไชยปิน

เยาวเรศ02 6011101 ชีวเคมี 2(2-0-4) พยบ 651280102 พยาบาล 3/03402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ อ.ชัชชฎาพร พิศมร

หฤทัย01 4032607 จุลชีววิทยา 3(2-3-4) คบ 641815701 ชีววิทยา 5/05305 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์

ชิสาพัชร์01 4071204- พยาธิวิทยาสาธารณสุข 3(3-0-6) สบ 631229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-16.30 ก.ย. อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ

สมัย01 4122205 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) วทบ 641224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03403 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สมัย ศรีสวย อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข

โอฬาร01 4123112 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสา 3(2-2-5) วทบ 641621201 สารสนเทศ 3/03404 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ว่าทีร.ต.ดรโอฬาร เชียวชาญ อ.นิภา จันทร์อ่อน

สมศักดิ _ศ01 4123214 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) วทบ 631224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03405 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สมศักดิ  ศรีสวการย์ อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

พิภพ_น01 4012304 ฟิสิกส์ของคลืน 3(2-2-5) คบ 641815901 ฟิสิกส์ 5/05402 10.20-12.20 ก.ย. อ.พิภพ แซ่ตัง อ.มนัสชนก  คนเฉลียว

วิภานุช01 4021116 เคมี 3(2-2-5) คบ 651815801 เคมี 5/05403 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.วิภานุช  ใบศล ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพ็ง

อังคณา01 4033709 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิน 3(1-4-4) คบ 631815701 ชีววิทยา 5/05404 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.อังคณา เชื อเจ็ดตน อ.สุขี สุขดี

เชาว์วุฒิ01 4063427 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) วทบ 621228301 วิทย์เทคโนฯสิงแว 5/05305 10.20-12.20 ก.ย. อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

ฉัตรสุดา01 4074404 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3(2-2-5) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4541 10.20-12.20 ก.ย. อ.ฉัตรสุดา  มาทา ผศ.ดร.วีรศักดิ  ฟองเงิน

ศราวุธ_ส01 4095201 วิยุตคณิต 3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ อ.ดร.ศิวัช ตังประเสริฐ

ศราวุธ_ส02 4095201 วิยุตคณิต 3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 3/03402 10.20-12.20 ก.ย. รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว

ไพบูลย์_ม01 4003702 วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 3(2-2-5) คบ 631815601 วิทย์ฯทัวไป 5/05402 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ อ.ศาสตรา หล้าอ่อน

ไพบูลย์_ม02 4003702 วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 3(2-2-5) คบ 631815602 วิทย์ฯทัวไป 5/05403 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ว่าทีร.ต.ดรโอฬาร เชียวชาญ รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

วีรนุช01 4023807 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3(2-2-5) คบ 631815801 เคมี 5/05404 13.30-15.30 ก.ย. อ.สุขี สุขดี อ.ดร.พิมพ์ผกา  อินทะรส

สมเกียรติ_ช01 4095302 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 3/03401 13.30-15.30 ก.ย. รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข

สมเกียรติ_ช02 4095302 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 3/03402 13.30-15.30 ก.ย. อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ
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อภิศักดิ01 4063601 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับง3(2-2-5) วทบ 641223801 วิทย์เทคโนฯสิงแว 5/05305 13.30-16.30 ก.ย. อ.อภิศักดิ  จักรบุตร อ.ปกรณ์ สันตกิจ

ณัฐกฤษฎ์01 4073801- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสา 3(150) สบ 621229401 สาธารณสุข 45/4541 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพ็ง

สมัย01 4122703- ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยก3(3-0-6) วทบ 641224201 วท.คอมพิวเตอร์ 3/03401 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สมัย ศรีสวย อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ

สุรพงษ์_พ01 4122704- วงจรและการซ่อมบํารุงไมโครคอ 3(2-2-5) วทบ 641621201 สารสนเทศ 3/03402 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ

ดลฤดี01 4012401 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(2-2-5) คบ 641815901 ฟิสิกส์ 5/05402 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดลฤดี สุขใจ ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพ็ง

ถิรนันท์01 4013405 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(2-2-5) คบ 631815901 ฟิสิกส์ 5/05403 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว อ.มนัสชนก  คนเฉลียว

พิมผกา01 4064501 การจัดการสิงแวดล้อม 3(2-2-5) วทบ 621228301 วิทย์เทคโนฯสิงแว 5/05404 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ละมาย จันทะขาว ผศ.ดร.วีรศักดิ  ฟองเงิน

ณัฐกฤษฎ์01 4073304- หลักการบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) สบ 631229401 สาธารณสุข 45/4541 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ปรีชา โพธิแพง ผศ.พิกุล  แสงงาม

พิบูลย์01 4091622 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) คบ 641815901 ฟิสิกส์ 3/03401 10.20-12.20 ก.ย. อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล อ.ดร.อังคณา เชื อเจ็ดตน

นิภา01 4095601 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรี3(2-2-5) คบ 631814001 คณิตศาสตร์ 3/03402 10.20-12.20 ก.ย. อ.นิภา จันทร์อ่อน ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

นิภา02 4095601 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรี3(2-2-5) คบ 631814002 คณิตศาสตร์ 3/03403 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ
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นลินทิพย์01 1571108* ภาษาจีนระดับต้น 3(2-2-5) บธบ 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
เบญจวรรณ01 3003801+ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) นศบ 621235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
ขจรศักดิ01 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 621240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
อภิชาติ03 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
นันทะ04 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 631241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
อภิชาติ01 3503205- บูรณาการศาสตร บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ขจรศักดิ01 3503902 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
สุพรรณี01 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) บธบ 651240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
ทิพยาภรณ์04 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) บธบ 651642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ทิพยาภรณ์05 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สุขเกษม01 3521403 หลักกฎหมายธุรกิจและกฎหมาย 3(3-0-6) บชบ 651250201 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สุขเกษม02 3521403 หลักกฎหมายธุรกิจและกฎหมาย 3(3-0-6) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จตุรภัทร01 3522504 ปฏิบัติการบัญชีขันสูง 1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สนธิญา01 3522519 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางก 1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ฐิฏิกานต์01 3522902 โครงงานบัญชีและงบการเงิน 1(45) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
กาญจนา01 3523801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) บชบ 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สรัชนุช01 3524201- การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) บชบ 631250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ฐิฏิกานต์01 3524901. สัมมนาทางการบัญชี 3(3-0-6) บชบ 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ปริยนุช01 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
ปริยนุช02 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
สรัชนุช01 3532202- การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) บชบ 641250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ปริยนุช02 3532205 การบริหารการเงินธุรกิจและนวัต 3(3-0-6) บชบ 641250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
พรนภา01 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) บธบ 651240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
ณัฐวุฒิ02 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) บธบ 651242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ณัฐวุฒิ03 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) บธบ 651249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ณัฐวุฒิ01 3542302- การบริหารช่องทางการจัดจําหน่า 3(3-0-6) บธบ 641241601 การตลาด สอบนอกตาราง
วีรพร01 3542402. การสือสารทางการตลาดเชิงบูรณ 3(3-0-6) บธบ 641241601 การตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา01 3543101. การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) บธบ 631241601 การตลาด สอบนอกตาราง
พรนภา01 3543104- การตลาดบริการ 3(3-0-6) บธบ 631241601 การตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา01 3544103- การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธบ 621241601 การตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา02 3544103- การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธบ 641641601 การตลาด สอบนอกตาราง
พรนภา01 3544801+ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) บธบ 621241601 การตลาด สอบนอกตาราง
พรนภา01 3544901- สัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5) บธบ 621241601 การตลาด สอบนอกตาราง
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วีรพร01 3544902- การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) บธบ 621241601 การตลาด สอบนอกตาราง
วีรพร02 3544902- การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) บธบ 641641601 การตลาด สอบนอกตาราง
พอใจ01 3562104- การวางแผนและบริหารโครงการ 3(2-2-5) บธบ 641240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
พอใจ02 3562104- การวางแผนและบริหารโครงการ 3(2-2-5) บธบ 651641001 การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
บุญฑวรรณ02 3562310- การบริหารการผลิตและการดําเนิ 3(3-0-6) บธบ 641241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
อุษา01 3562402- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
อัจฉรา_เมฆ01 3563110- การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 631034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พอใจ01 3563111. การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางแล 3(3-0-6) บธบ 631240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
บุญฑวรรณ01 3563117- การจัดการความรู้ 3(3-0-6) บธบ 631240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
อุษา01 3564104+ จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 631240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
บุญฑวรรณ02 3564104+ จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 651641001 การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
ภัทรธิดา01 3564201- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) บธบ 621240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
ภัทรธิดา03 3564201- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) บชบ 631250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ภัทรธิดา04 3564201- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
อุษา01 3564891+ เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 1(45) บธบ 621240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
อุษา01 3564912- สัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5) บธบ 621240101 การจัดการ สอบนอกตาราง
ธวัชชัย_ท01 3573402 โครงการพิเศษด้านการเพิมมูลค่า3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ สอบนอกตาราง
ปัณณทัต02 3574986 การสัมมนาการท่องเทียว 3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ สอบนอกตาราง
ปัณณทัต01 3574987 สัมมนาธุรกิจบริการ 3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ สอบนอกตาราง
ชิดชนก01 3591102+ เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
กัญญารัตน์01 3592105- เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สุคนธ์ทิพย์01 3613213 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเท 3(2-2-5) บธบ 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
นันทะ01 3613308 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) บธบ 621241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
นันทะ01 3613309 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสา 3(2-2-5) บธบ 621241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิฑูร01 3613905 โครงงานคอมพิวเตอร์เพือธุรกิจ 1(60) บธบ 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
ชมัยพร01 3614803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ชมัยพร01 3614891 เตรียมสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเต 1(45) บธบ 621241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิมาย01 3614904 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 621241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิมาย01 3614906 โครงงานคอมพิวเตอร์เพือธุรกิจ 2(90) บธบ 621241701 คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
ฐากูร01 3622107 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับโ 3(3-0-6) บธบ 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
นลินทิพย์01 3622108 การจัดการการจัดซื อ 3(3-0-6) บธบ 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
นลินทิพย์02 3622108 การจัดการการจัดซื อ 3(3-0-6) บธบ 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ศิรญา01 3622116 ภาษาอังกฤษเพือการนําเข้า-ส่งอ 3(2-2-5) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
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ปัญจพร_จ01 3623110 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าค 3(2-2-5) บธบ 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ปัญจพร_จ01 3623113 การขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบส 3(2-2-5) บธบ 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ปัญจพร_จ01 3623117 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรั 3(3-0-6) บธบ 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ฐากูร02 3623119 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกร 3(2-2-5) บธบ 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
กรรณิการ์02 3624103+ การจัดการความเสียงทางธุรกิจระ 3(3-0-6) บธบ 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
อภิชาติ01 3624806 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 1(45) บธบ 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
อภิชาติ02 3624806 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 1(45) บธบ 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ศิรญา02 3624901+ การสัมมนาทางการจัดการโลจิสติ 3(2-2-5) บธบ 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ออมทอง01 3633112 การวิเคราะห์สือสังคมสําหรับธุรกิ3(2-2-5) บธบ 631242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ออมทอง02 3633112 การวิเคราะห์สือสังคมสําหรับธุรกิ3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
สุคนธ์ทิพย์01 3633211 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ3(2-2-5) บธบ 631242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
สุคนธ์ทิพย์02 3633211 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ออมทอง01 3633314 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรแล 3(2-2-5) บธบ 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
สุคนธ์ทิพย์01 3633901 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจดิจิทั 3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
สุคนธ์ทิพย์01 3633902 ปัญหาพิเศษทางการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ออมทอง01 3634801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) บธบ 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
สรัชนุช01 3651101+ หลักการบัญชีเพือธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 651244001 บริหารฯตลาด สอบนอกตาราง
สนธิญา02 3651101+ หลักการบัญชีเพือธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 651244101 บริหารฯเศรษฐศา สอบนอกตาราง
สนธิญา04 3651101+ หลักการบัญชีเพือธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 651244301 บริหารฯวิเคราะห์ฯ สอบนอกตาราง
อภิชาติ01 3651103 การจัดการสมัยใหม่และการประก3(3-0-6) บธบ 651244101 บริหารฯเศรษฐศา สอบนอกตาราง
อภิชาติ02 3651103 การจัดการสมัยใหม่และการประก3(3-0-6) บธบ 651244201 บริหารฯธุรกิจเอเซี สอบนอกตาราง
ชิดชนก02 3651104 เศรษฐศาสตร์เพือการแข่งขันเชิง 3(3-0-6) บธบ 651244101 บริหารฯเศรษฐศา สอบนอกตาราง
ชิดชนก03 3651104 เศรษฐศาสตร์เพือการแข่งขันเชิง 3(3-0-6) บธบ 651644501 ตลาดฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ณัฐวุฒิ01 3651105 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) บชบ 651250201 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
วีรพร02 3651105 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธบ 651244001 บริหารฯตลาด สอบนอกตาราง
วีรพร04 3651105 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธบ 651644501 ตลาดฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
วิจิตรา01 3651201 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) บธบ 651244001 บริหารฯตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา02 3651201 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) บธบ 651644501 ตลาดฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
วีรพร01 3652202 การสือสารทางการตลาดเชิงบูรณ 3(3-0-6) 651034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อารยา_อ01 3652204 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา 3(3-0-6) 651034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วิจิตรา01 3653201 การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 651034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นลินทิพย์01 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 621034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง

อัจฉราภรณ์01 3002101. ภาษาอังกฤษเพืองานนิเทศศาสต 3(3-0-6) นศบ 631235401 นิเทศ 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะวิทยาการจัดการ

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

กาญจนา01 3522106 การบัญชีขันกลาง 3(2-2-5) บชบ 641250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กาญจนา คุมา อ.จิระประภา คําราช

สุธีรา01 3522108+ การบัญชีและการเงินเพือการท่อง 3(3-0-6) ศศบ 641242701 การท่องเทียวฯ 36/3633/2 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย

ชิดชนก01 3563221 การวิเคราะห์และประเมินผลเพือ 3(3-0-6) บธบ 621240101 การจัดการ 36/3656 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ

ศรัณยา01 3633212 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) บธบ 631242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3673 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศรัณยา สินพาณี อ.อุษา โบสถ์ทอง

ฐานันดร์01 5793701 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) วศบ 621221601 วิศวฯคอม 36/3657 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม อ.ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ

พิรภพ01 9042315 อีสปอร์ต 3(2-2-5) รปบ 651233301 รัฐฯศาสตร์ 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ ผศ.ดร.ภัทรธิดา

จีราภรณ์01 3522507 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3673 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ

เนตรดาว01 3612301 คอมพิวเตอร์เพืองานธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 641240101 การจัดการ 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.เนตรดาว  โทธรัตน์ อ.ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ

ชมัยพร02 3612301 คอมพิวเตอร์เพืองานธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 641241701 คอมฯธุรกิจ 36/3633/2 08.30-10.00 ก.ย. อ.ชมัยพร  กาญจนพันธ์ุ ว่าทีร้อยตรีพิฑูร กาญจนพันธ์ุ

บัณฑิต_บ03 3612301 คอมพิวเตอร์เพืองานธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 641242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3656 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.บัณฑิต บุษบา อ.ดร.อารยา อริยา

ชมัยพร04 3612301 คอมพิวเตอร์เพืองานธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 641641601 การตลาด 36/3657 08.30-10.00 ก.ย. อ.ศรัณยา สินพาณี อ.ปัญจพร จันทะวงษ์

กรรณิการ์01 3624103+ การจัดการความเสียงทางธุรกิจระ 3(3-0-6) บธบ 621249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3674 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.กรรณิการ์  สายเทพ อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

จีราภรณ์01 3522508 ปฏิบัติการควบคุมและตรวจสอบ 1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3673 10.20-11.20 ก.ย. ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ อ.ดร.สุพรรณี  คําวาส

กนกพร_ส01 1552630 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสําห 3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.กนกพร  ศรีวิชัย อ.นลินทิพย์  กองคํา

จิระประภา01 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) บธบ 651240101 การจัดการ 36/3633/2 10.20-11.50 ก.ย. อ.จิระประภา คําราช ผศ.กาญจนา คุมา

จิระประภา02 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) บธบ 651249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3656 10.20-11.50 ก.ย. อ.ฐากูร ศิริยอด ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน

กนกพร_ส01 3573368 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจบริก 3(2-2-5) ศศบ 631242701 การท่องเทียวฯ 36/3674 10.20-11.50 ก.ย. อ.อุษา โบสถ์ทอง ผศ.ดร.ภัทรธิดา

จีราภรณ์01 3523103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) บชบ 631250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตัง

นภาวรรณ01 9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) วทบ 641223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 38/3852 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา

นภาวรรณ02 9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) ศศบ 641230201 ภาษาอังกฤษ 38/3852 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา

ธวัชชัย_ท03 9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอ 38/3851 08.00-10.00 ก.ย. อ.ธวัชชัย  ทําทอง อ.ฐากูร ศิริยอด

นลินทิพย์01 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) บธบ 641240101 การจัดการ 38/3854 08.00-10.00 ก.ย. อ.นลินทิพย์  กองคํา อ.ปัญจพร จันทะวงษ์

ศิรญา02 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศศบ 641242701 การท่องเทียวฯ 38/3865 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก

ศิรญา03 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) บธบ 651249001 โลจิสติกส์ฯ 38/3866 08.00-10.00 ก.ย. อ.ออมทอง  พัฒนพงษ์ ผศ.ทิพยาภรณ์  ปัตถา

เกศณีย์_ส01 1574713 ภาษาจีนเพือธุรกิจบริการ 3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 13.30-15.00 ก.ย. อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ผศ.เนตรดาว  โทธรัตน์

จารุวรรณ02 3632308 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการค้า 3(2-2-5) บธบ 651642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 36/3656 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ อ.กนกพร  ศรีวิชัย

อัจฉราภรณ์01 3001102- หลักการตลาดสําหรับงานนิเทศศ3(3-0-6) นศบ 631235401 นิเทศ 36/3673 13.30-15.30 ก.ย. อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อ.ดร.สุพรรณี  คําวาส

กาญจนา01 3522501 การบัญชีต้นทุน 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กาญจนา คุมา อ.จิระประภา คําราช

ฐากูร01 3623119 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกร 3(2-2-5) บธบ 621249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3633/2 13.30-15.30 ก.ย. อ.ฐากูร ศิริยอด อ.ปัญจพร จันทะวงษ์

กาญจนา_ร01 3632308 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการค้า 3(2-2-5) บธบ 641242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม

ธนกร01 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) วทบ 651222401 วิทยาการคอมฯ 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา อ.นลินทิพย์  กองคํา

ธนกร02 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 38/3841 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา อ.นลินทิพย์  กองคํา
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
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ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ธนกร05 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คบ 651810401 ดนตรีศึกษา 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. อ.ออมทอง  พัฒนพงษ์ ผศ.ทิพยาภรณ์  ปัตถา

นภาวรรณ06 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คบ 651811001 สังคมศึกษา 38/3844 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

นภาวรรณ07 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คบ 651811002 สังคมศึกษา 38/3845 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย

อารยา_อ01 9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการป 3(2-2-5) รปบ 651233301 รัฐฯศาสตร์ 38/3855 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.อารยา อริยา อ.ดร.บัณฑิต บุษบา

กัญญารัตน์01 3593301- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) บชบ 631250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 08.30-09.30 ก.ย. อ.กัญญารัตน์  ไชยสงคราม อ.ดร.สุพรรณี  คําวาส

อนุรักษ์01 5524503+ การประกอบการธุรกิจเซรามิกส์ 3(2-2-5) วทบ 621223201 นวัตกรรมเซรามิก 36/3674 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อ.อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์

ศิรญา01 3622106 ทฤษฏีและนโยบายการค้าสําหรับ3(3-0-6) บธบ 631249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3633/2 08.30-10.00 ก.ย. รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช อ.ดร.กรรณิการ์  สายเทพ

จารุวรรณ01 3633316 การผลิตสือดิจิทัลสําหรับงานธุรกิ 3(2-2-5) บธบ 621242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3656 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ

กัญญารัตน์01 3651302 คณิตศาสตร์สําหรับเศรษฐศาสตร์3(3-0-6) บธบ 651244101 บริหารฯเศรษฐศา 36/3657 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร อ.ดร.แดน กุลรูป

อารยา_อ01 3652101 สถิติธุรกิจเพือการพยากรณ์และก 3(3-0-6) บชบ 641250101 บัญชีบัณฑิต 36/3673 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.อารยา อริยา อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา

กนกพร_ส01 1552631 สนทนาภาษาอังกฤษเบื องต้นสําห3(2-2-5) ศศบ 631242701 การท่องเทียวฯ 36/3656 10.20-11.50 ก.ย. อ.กนกพร  ศรีวิชัย ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ

กมลวรรณ01 1553623 ภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียว 3(3-0-6) ศศบ 641242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.กมลวรรณ  ทาวัน อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร

เนตรดาว01 3613504 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) บธบ 631241701 คอมฯธุรกิจ 36/3633/2 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.เนตรดาว  โทธรัตน์ ผศ.ดร.ภัทรธิดา

ชุตินิษฐ์01 3003402 การวางแผนและบริหารงานโฆษ 3(2-2-5) นศบ 621235401 นิเทศ 36/3673 10.20-12.20 ก.ย. อ.ชุตินิษฐ์ ปานคํา อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ

สุธีรา01 3521104 การบัญชีขันต้น 3(2-2-5) บชบ 651250201 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย

บัณฑิต_บ01 3651502 อัลกอริทึมและหลักการเขียนโปร 3(2-2-5) บธบ 651244301 บริหารฯวิเคราะห์ฯ 36/3674 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.บัณฑิต บุษบา ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร

กมลวรรณ01 3573366 การจัดการบาร์และเครืองดืม 3(2-2-5) ศศบ 631242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 13.30-15.00 ก.ย. อ.กมลวรรณ  ทาวัน อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตัง

ธวัชชัย_ท01 3573370 ศิลปะการจัดดอกไม้สําหรับธุรกิจ 3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ 36/3656 13.30-15.00 ก.ย. อ.ธวัชชัย  ทําทอง ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล

จารุวรรณ01 3633113 การบริหารโครงการทางธุรกิจดิจิ 3(2-2-5) บธบ 621242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3673 13.30-15.00 ก.ย. ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ

กาญจนา01 3522502 ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กาญจนา คุมา อ.จิระประภา คําราช

ฐากูร01 3623103 หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประ 3(3-0-6) บธบ 641249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3633/2 13.30-15.30 ก.ย. อ.ฐากูร ศิริยอด ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน

ศรัณยา01 3633116 ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการสนับ 3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศรัณยา สินพาณี ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ

นภาวรรณ01 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) นบ 651233901 นิติฯ 38/3834 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ อ.กัญญารัตน์  ไชยสงคราม

ชมัยพร01 3613312 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุร 3(2-2-5) บธบ 631241701 คอมฯธุรกิจ 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. อ.ชมัยพร  กาญจนพันธ์ุ ว่าทีร้อยตรีพิฑูร กาญจนพันธ์ุ

ศิรญา01 3624901+ การสัมมนาทางการจัดการโลจิสติ 3(2-2-5) บธบ 621249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3633/2 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคํา

ปองปรารถน์01 3032301- ประชามติและการโน้มน้าวใจ 3(2-2-5) นศบ 631235401 นิเทศ 36/3673 10.20-11.20 ก.ย. รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

เกศณีย์_ส01 1572704 ภาษาจีนพื นฐาน 3(3-0-6) ศศบ 641242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร อ.อุษา โบสถ์ทอง

กนกพร01 3042401 การเขียนสําหรับวิทยุกระจายเสีย 3(2-2-5) นศบ 641235401 นิเทศ 36/3674 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล ผศ.ดร.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา

แดน01 3524307- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) บชบ 631250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.แดน กุลรูป ผศ.ทิพยาภรณ์  ปัตถา

อนุรักษ์01 9021911 การพัฒนาตนเองเพือความเป็นมื 3(2-2-5) พยบ 651280101 พยาบาล 38/3851 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตัง

อนุรักษ์02 9021911 การพัฒนาตนเองเพือความเป็นมื 3(2-2-5) วทบ 651225001 เกษตรศาสตร์ 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อ.อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์

อนุรักษ์03 9021911 การพัฒนาตนเองเพือความเป็นมื 3(2-2-5) พยบ 651280102 พยาบาล 38/3852 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อ.อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะวิทยาการจัดการ

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ทิพยาภรณ์02 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) บธบ 651242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ทิพยาภรณ์  ปัตถา อ.ออมทอง  พัฒนพงษ์

สุพรรณี03 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) บธบ 651249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3633/2 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.สุพรรณี  คําวาส อ.ดร.แดน กุลรูป

กาญจนา_ร01 3632212 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุร 3(2-2-5) บธบ 641242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3656 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

ฐานันดร์01 3633214 การออกแบบและพัฒนาระบบเว็ 3(2-2-5) บธบ 631242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3673 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม อ.ศรัณยา สินพาณี

ฐานันดร์01 3633215 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกร3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ ผศ.ดร.ภัทรธิดา

ชิดชนก01 3651104 เศรษฐศาสตร์เพือการแข่งขันเชิง 3(3-0-6) บธบ 651244001 บริหารฯตลาด 36/3657 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ อ.นลินทิพย์  กองคํา

นุสรา01 3543109 ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด 3(3-0-6) บธบ 631241601 การตลาด 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร

พิฑูร01 3612403 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) บธบ 641241701 คอมฯธุรกิจ 36/3633/2 08.30-10.00 ก.ย. ว่าทีร้อยตรีพิฑูร กาญจนพันธ์ุ อ.ชมัยพร  กาญจนพันธ์ุ

กรรณิการ์03 3651105 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธบ 651244201 บริหารฯธุรกิจเอเซี 36/3656 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.กรรณิการ์  สายเทพ อ.กนกพร  ศรีวิชัย

กมลวรรณ01 1554625 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจบริการ 3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.กมลวรรณ  ทาวัน อ.กนกอร ศิริฐิติ

เนตรดาว01 3613304 เว็บเทคโนโลยีและการออกแบบ 3(2-2-5) บธบ 631241701 คอมฯธุรกิจ 36/3673 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.เนตรดาว  โทธรัตน์ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ

พิฑูร01 3613306 คลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมู 3(2-2-5) บธบ 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36/3674 10.20-11.50 ก.ย. ว่าทีร้อยตรีพิฑูร กาญจนพันธ์ุ อ.ชมัยพร  กาญจนพันธ์ุ

จตุรภัทร01 3523101 การบัญชีขันสูง 3(3-0-6) บชบ 631250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร อ.ดร.ปริยนุช ปัญญา

อัจฉรา_เมฆ01 3562102- การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) บธบ 641240101 การจัดการ 36/3633/2 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ

อัจฉรา_เมฆ02 3562102- การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) บธบ 651641001 การจัดการเทียบโอ 36/3633/2 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ

ธนกร07 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) บธบ 651240101 การจัดการ 38/3841 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

ธนกร08 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) บธบ 651641001 การจัดการเทียบโอ 38/3841 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

อภิชาติ01 9032412 ธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(2-2-5) บชบ 641250101 บัญชีบัณฑิต 38/3844 08.00-10.00 ก.ย. อ.อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา

กิติวัฒน์01 3001104 การคิดสร้างสรรค์เพืองานนิเทศศ3(3-0-6) นศบ 641235401 นิเทศ 36/3673 13.30-15.00 ก.ย. อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก

ชุตินิษฐ์01 3001107 หลักการโฆษณาและประชาสัมพั 3(3-0-6) นศบ 651235401 นิเทศ 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. อ.ชุตินิษฐ์ ปานคํา อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา

แดน02 3523202- การบัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0-6) บชบ 631250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.แดน กุลรูป อ.ฐากูร ศิริยอด

แดน02 3532202- การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต 36/3633/2 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ทิพยาภรณ์  ปัตถา อ.ออมทอง  พัฒนพงษ์

กาญจนา_ร01 3633109 การบูรณาการโซ่อุปทานดิจิทัล 3(2-2-5) บธบ 631242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3657 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม

กาญจนา_ร02 3633109 การบูรณาการโซ่อุปทานดิจิทัล 3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 36/3657 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม

พิรภพ01 3651501 วิทยาการคํานวณ 3(2-2-5) บธบ 651244301 บริหารฯวิเคราะห์ฯ 36/3656 13.30-15.30 ก.ย. อ.กนกอร ศิริฐิติ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา

กนกพร01 9022419 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) คบ 651810201 ภาษาอังกฤษ 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ

กนกพร02 9022419 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) คบ 651810202 ภาษาอังกฤษ 38/3852 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.กรรณิการ์  สายเทพ ผศ.เนตรดาว  โทธรัตน์

อุษา03 9022419 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) คบ 651810203 ภาษาอังกฤษ 38/3854 13.30-15.30 ก.ย. อ.อุษา โบสถ์ทอง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร

อารยา_อ01 3542308- การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) บธบ 641641601 การตลาด 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.อารยา อริยา อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตัง

กนกอร_ศ01 3571238 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับการท่องเ 3(3-0-6) ศศบ 651242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 08.30-10.00 ก.ย. อ.กนกอร ศิริฐิติ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา

กนกอร_ศ02 3571238 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับการท่องเ 3(3-0-6) บธบ 651647201 ท่องเทียวเทียบโอน36/3656 08.30-10.00 ก.ย. อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ อ.ดร.แดน กุลรูป

สยุมภู01 3573306 ธุรกิจการบินและการสํารองทีนังส3(2-2-5) ศศบ 631242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์ อ.ดร.กรรณิการ์  สายเทพ
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะวิทยาการจัดการ

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

พิฑูร01 3613209 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) บธบ 631241701 คอมฯธุรกิจ 36/3633/2 10.20-11.50 ก.ย. ว่าทีร้อยตรีพิฑูร กาญจนพันธ์ุ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร

พิมาย01 3613210 ความมันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) บธบ 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36/3656 10.20-11.50 ก.ย. อ.พิมาย วงค์ทา ผศ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์

อัจฉราภรณ์01 3004901- โครงงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) นศบ 621235401 นิเทศ 36/3674 10.20-12.20 ก.ย. อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อ.ชุตินิษฐ์ ปานคํา

จตุรภัทร01 3522503 การบัญชีขันสูง 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร อ.ดร.ปริยนุช ปัญญา

สุธีรา03 3651101+ หลักการบัญชีเพือธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 651244201 บริหารฯธุรกิจเอเซี 36/3673 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย

สุธีรา05 3651101+ หลักการบัญชีเพือธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 651644501 ตลาดฯเทียบโอน 36/3673 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย

สยุมภู01 3573767 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 3(3-0-6) ศศบ 641242701 การท่องเทียวฯ 36/3656 13.30-15.00 ก.ย. อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์ ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร

กมลวรรณ01 3574696 การจัดการงานสัมมนา 3(2-2-5) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 13.30-15.00 ก.ย. อ.กมลวรรณ  ทาวัน อ.ธวัชชัย  ทําทอง

กนกพร01 3002201 การเขียนเพือการโฆษณาและการ 3(2-2-5) นศบ 631235401 นิเทศ 36/3673 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.กนกพร  เอกกะสินสกุล ผศ.สนธิญา  สุวรรณราช

ภาคภูมิ_พ01 3003101- คอมพิวเตอร์สําหรับงานนิเทศศา 3(2-2-5) นศบ 641235401 นิเทศ 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ปริยนุช ปัญญา ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร

พรชนก01 3523309 การวิจัยทางบัญชี 3(3-0-6) บชบ 621250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

จตุรภัทร01 3521401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การ 3(3-0-6) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร อ.ดร.ปริยนุช ปัญญา

ธวัชชัย_ท01 3571239 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวัฒนธรร 3(3-0-6) ศศบ 651242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 08.30-10.00 ก.ย. อ.ธวัชชัย  ทําทอง ผศ.ขจรศักดิ   วงศ์วิราช

ธวัชชัย_ท02 3571239 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับวัฒนธรร 3(3-0-6) บธบ 651647201 ท่องเทียวเทียบโอน36/3657 08.30-10.00 ก.ย. อ.ธวัชชัย  ทําทอง ผศ.ขจรศักดิ   วงศ์วิราช

ธนกร01 5712203 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอ 3(1-4-4) ทลบ 631229501 ไฟฟ้า 36/3633/2 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา อ.ดร.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี

สยุมภู01 3572367 สุขภาพองค์รวมและการนวดเพือ 3(2-2-5) ศศบ 631242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์ อ.กมลวรรณ  ทาวัน

ณัฐนันท์01 3522509 การบัญชีภาษีอากร 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน

เกศณีย์_ส01 1573702- ภาษาจีนเพือการโรงแรม 3(2-2-5) ศศบ 631242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 13.30-15.00 ก.ย. อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ผศ.สนธิญา  สุวรรณราช

เบญจวรรณ01 3012202- วาทวิทยาและการนําเสนอ 3(2-2-5) นศบ 641235401 นิเทศ 36/3673 13.30-15.00 ก.ย. อ.พิมาย วงค์ทา อ.ดร.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี

ภาคภูมิ_พ01 3022301+ การออกแบบและผลิตสิงพิมพ์ 3(2-2-5) นศบ 621235401 นิเทศ 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร อ.กัญญารัตน์  ไชยสงคราม

ฐิฏิกานต์01 3521501 การบัญชีการเงิน 2(2-0-4) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

ปัญจพร_จ01 3622104 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุ3(3-0-6) บธบ 641249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3633/2 13.30-15.30 ก.ย. อ.ปัญจพร จันทะวงษ์ รศ.ดร.พรชนก ทองลาด

จิระประภา01 3561204- ความรู้ เบื องต้นเกียวกับการประก3(3-0-6) วทบ 641223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. อ.จิระประภา คําราช ผศ.กาญจนา คุมา

เกศณีย์_ส01 3571305 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับอุตสาหก 3(3-0-6) ศศบ 651242701 การท่องเทียวฯ 36/3656 08.30-10.00 ก.ย. อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร

กนกพร_ส01 3571308 ความรู้ เบื องต้นเกียวกับธุรกิจเรือ 3(3-0-6) ศศบ 641242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 08.30-10.00 ก.ย. อ.กนกพร  ศรีวิชัย อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์

ปองปรารถน์01 3011103+ หลักนิเทศศาสตร์และการสือสาร 3(3-0-6) นศบ 651235401 นิเทศ 36/3673 10.20-11.20 ก.ย. รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร

กนกอร_ศ01 3574891+ เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) ศศบ 621242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.กนกอร ศิริฐิติ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา

ชุตินิษฐ์01 3012103 การสือสารมวลชนโลก 3(3-0-6) นศบ 631235401 นิเทศ 36/3674 10.20-12.20 ก.ย. อ.ชุตินิษฐ์ ปานคํา อ.ดร.พรนภา บุญนํามา

ฐิฏิกานต์01 3522510 ปฏิบัติการบัญชีภาษีอากร 1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

สนธิญา01 3524103- ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) บชบ 621250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633/2 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.สนธิญา  สุวรรณราช รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

อัจฉรา_เมฆ01 3562106- พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) บธบ 631240101 การจัดการ 36/3656 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ รศ.ดร.พรชนก ทองลาด

สนธิญา01 3522518 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.สนธิญา  สุวรรณราช รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะวิทยาการจัดการ

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

อนุรักษ์01 3562310- การบริหารการผลิตและการดําเนิ 3(3-0-6) บธบ 631240101 การจัดการ 36/3633/2 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อ.กัญญารัตน์  ไชยสงคราม

อนุรักษ์03 3562310- การบริหารการผลิตและการดําเนิ 3(3-0-6) บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอ 36/3656 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.พรนภา บุญนํามา อ.ดร.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี

กนกอร_ศ01 3572241 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือก 3(3-0-6) ศศบ 631242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 13.30-15.30 ก.ย. อ.กนกอร ศิริฐิติ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา

ศรัณยา01 3631107 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) บธบ 651242301 ธุรกิจดิจิทัล 36/3673 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศรัณยา สินพาณี ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร

ศรัณยา02 3631107 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) บธบ 651642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 36/3674 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด อ.พิมาย วงค์ทา

กัญญารัตน์01 3591105- เศรษฐศาสตร์ทัวไป 3(3-0-6) วทบ 641223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 36/3673 08.30-09.30 ก.ย. อ.กัญญารัตน์  ไชยสงคราม อ.พิมาย วงค์ทา

ไพฑูรย์_อ01 3524203+ การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) บชบ 621250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน

อารยา_อ03 3591105- เศรษฐศาสตร์ทัวไป 3(3-0-6) บธบ 651249001 โลจิสติกส์ฯ 36/3674 08.30-10.00 ก.ย. อ.ดร.อารยา อริยา อ.ดร.บัณฑิต บุษบา

กิติวัฒน์01 3043404- การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขัน 3(2-2-5) นศบ 631235401 นิเทศ 36/3673 10.20-11.50 ก.ย. อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร อ.ดร.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี

กิติวัฒน์01 3061102 การถ่ายภาพดิจิทัลเพือผลิตสือสร้ 3(2-2-5) นศบ 651235401 นิเทศ 36/3674 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.ขจรศักดิ   วงศ์วิราช อ.อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์

ธวัชชัย_ท01 3571472 ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒน3(3-0-6) ศศบ 651242701 การท่องเทียวฯ 36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.ธวัชชัย  ทําทอง อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์

ธวัชชัย_ท02 3571472 ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒน3(3-0-6) บธบ 651647201 ท่องเทียวเทียบโอน36/3657 10.20-11.50 ก.ย. อ.ธวัชชัย  ทําทอง อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์

ฐิฏิกานต์01 3521502 ปฏิบัติการบัญชีการเงิน 1(0-2-1) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร อ.ดร.พรนภา บุญนํามา

พรชนก01 3532205 การบริหารการเงินธุรกิจและนวัต 3(3-0-6) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 13.30-15.30 ก.ย. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ผศ.ขจรศักดิ   วงศ์วิราช

ขจรศักดิ01 3563114- การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) บธบ 631240101 การจัดการ 36/3633 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.ขจรศักดิ   วงศ์วิราช อ.ดร.พรนภา บุญนํามา

ไพฑูรย์_อ01 3524309 การสอบบัญชีและการให้ความเชื 3(3-0-6) บชบ 621250101 บัญชีบัณฑิต 36/3633 10.20-11.50 ก.ย. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ศิริมา06 1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(290) คบ 621817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ธนวรกฤต19 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
สกล01 5512304 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) วทบ 631221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
ธมลวัฒน์01 5523405 การประดิษฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) บธบ 631241601 การตลาด สอบนอกตาราง
วินัย01 5524301- การทําพิมพ์และการหล่อ 3(2-2-5) วทบ 621223201 นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
สรวิศ01 5524891- เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี 1(45) วทบ 621223201 นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
ธิติมา01 5524904+ โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเซร 3(2-2-5) วทบ 621223201 นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
สรวิศ01 5524905- สัมมนาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 1(0-2-2) วทบ 621223201 นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
อดิศร_ถ01 5572504 ระบบเครืองทําความเย็นและเครื 3(2-2-5) วทบ 631221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
ไพจิตร02 5671601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื องต้น 3(2-2-5) 651034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ณิชา_นภาพร01 5673901 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 651034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ศิญาพัฒน์01 5674901+ สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
นพนันท์01 5674902 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-3) 611034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วศิน์วิโรตม์01 5683206 เทคโนโลยีการแปลงรูปชีวมวล 3(2-2-5) วทบ 631221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
พงษ์ศักดิ _อ01 5683208 การออกแบบระบบพลังงาน 3(3-0-6) วทบ 631221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
สกล01 5683213 พลังงานทดแทนสําหรับยานยนต์ 3(2-2-5) วทบ 621221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
พงษ์ศักดิ _อ01 5683301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) วทบ 631221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
วราคม01 5683306 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานใ 3(2-2-5) วทบ 631221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
อดิศร_ถ01 5683309 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ก 3(2-2-5) วทบ 621221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
วศิน์วิโรตม์01 5684306 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสี 3(3-0-6) วทบ 621221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
วราคม01 5684891 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโ 1(45) วทบ 621221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
วราคม01 5684902 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีพลังงา 3(2-2-5) วทบ 621221101 พลังงาน สอบนอกตาราง
อนิรุจน์01 5701802 ความปลอดภัยและการบริหารโรง3(2-2-5) คบ 651817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5702401 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยก 3(0-6-3) คบ 641817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ศิริมา01 5703302 การประดิษฐ์และตกแต่งผลิตภัณ 3(2-2-5) คบ 631817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ศิริมา01 5703807 การจัดการเรียนรู้ อุตสาหกรรมศิล3(0-6-3) คบ 631817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ณรงค์_ค01 5711101 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยี3(3-0-6) 641034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ศิวัช01 5711102 วิทยาศาสตร์สําหรับนักเทคโนโล 3(3-0-6) ทลบ 651226701 โยธา สอบนอกตาราง
ศิวัช02 5711102 วิทยาศาสตร์สําหรับนักเทคโนโล 3(3-0-6) ทลบ 651627001 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์03 5711201 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื นฐ3(0-6-3) ทลบ 651226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์04 5711201 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื นฐ3(0-6-3) ทลบ 651627001 โยธา สอบนอกตาราง
จักรกฤษณ์_ฮ01 5712201 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ 651220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
อนิรุจน์01 5712202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใ 3(3-0-6) ทลบ 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
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อนิรุจน์02 5712202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใ 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
จักรกฤษณ์_ฮ03 5712202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใ 3(3-0-6) ทลบ 651220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
ศิริมา03 5712203 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอ 3(1-4-4) ทลบ 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
ศิริมา04 5712203 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอ 3(1-4-4) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5712803 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
นิวัติ02 5712803 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
ณรงค์_ค01 5712901 โครงงานเทคโนโลยี 3(0-6-3) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
นิวัติ02 5712901 โครงงานเทคโนโลยี 3(0-6-3) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
สมพร01 5721201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2(0-4-2) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
สมพร01 5721202 เทคโนโลยีซีเอ็นซี 1(1-0-2) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
สมพร01 5721203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2(0-4-2) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
นิวัติ01 5722103 โปรแกรมประยุกต์สําหรับเทคโนโ3(0-6-3) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
ปิญชาน์01 5741301 การเขียนแบบก่อสร้าง 1(1-0-2) ทลบ 651226701 โยธา สอบนอกตาราง
ปิญชาน์01 5741302 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง 2(0-4-2) ทลบ 651226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5741303 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) ทลบ 651627001 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5741304 ปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเ2(0-4-2) ทลบ 651627001 โยธา สอบนอกตาราง
ปิญชาน์01 5742102 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 2(0-4-2) ทลบ 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5742305 การเขียนแบบ 1(1-0-2) ทลบ 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์02 5742305 การเขียนแบบ 1(1-0-2) 651034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5742306 ปฏิบัติการเขียนแบบ 2(0-4-2) ทลบ 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์02 5742306 ปฏิบัติการเขียนแบบ 2(0-4-2) 651034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743401 ระบบสุขาภิบาลและสิงแวดล้อมใ 1(1-0-2) ทลบ 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743402 ปฏิบัติการระบบสุขาภิบาลและสิง 2(0-4-2) ทลบ 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743503 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) ทลบ 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743504 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743506 ปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์2(0-4-2) ทลบ 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา02 5743506 ปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์2(0-4-2) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743603 วิศวกรรมการทาง 1(1-0-2) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743604 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5743901 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีโยธ 3(0-6-3) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5744607 กฎหมาย สัญญา 3(3-0-6) ทลบ 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
ปิญชาน์01 5744801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ทลบ 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5744802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 5(450) ทลบ 631627001 โยธา สอบนอกตาราง
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ศรายุทธ01 5744902 สัมมนาการก่อสร้าง 3(3-0-6) ทลบ 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ท01 5753303 ปฏิบัติการการออกแบบระบบไฟ 2(0-4-2) ทลบ 631229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
ศุภวุฒิ01 5754404 ปฏิบัติการการควบคุมมอเตอร์ไฟ3(0-6-3) ทลบ 631229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ท01 5754503 เทคนิคในการสือสารและการนําเ 3(2-2-5) ทลบ 621229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
วรพล01 5754801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) 631034801 หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วรพล01 5754902 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า 3(0-6-3) ทลบ 621229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
พงษ์สวัสดิ01 5791109 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสําหรับวิ 3(2-2-5) วศบ 641221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
พงษ์สวัสดิ01 5791111 กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเต 2(2-0-4) วศบ 651221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ณัฐสินี01 5793502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) วศบ 631221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ณัฐสินี01 5794801 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) วศบ 621221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
วีรชัย01 5794803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) วศบ 621221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ณัฐสินี01 5794902 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) วศบ 621221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5811101 ทฤษฎีระบบอัตโนมัติในโรงงานอุ 3(2-2-5) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5811112 ปฏิบัติการระบบควบคุมการผลิต 2(0-4-2) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
จินตนา_ อํา01 5811211 ปฏิบัติการเครืองมือวัดและควบคุ 2(0-4-2) ทลบ 651220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
พงษ์ศักดิ _อ01 5811212 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงา3(2-2-5) ทลบ 651220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
ณรงค์_ค01 5811311 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ใ2(0-4-2) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5811411 ปฏิบัติการบํารุงรักษา 2(0-4-2) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
สมพร01 5812306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีควบคุมเครื 3(2-2-5) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5812402 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3(2-2-5) ทลบ 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง

ศรายุทธ01 5742204 การสํารวจ 1(1-0-2) ทลบ 641627001 โยธา 13/1346 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ศรายุทธ มาลัย อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล

ไพจิตร01 5673603- การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แว 3(2-2-5) วทบ 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ อ.ญาดามณี เขือนใจ

ดอนสัน01 5791103 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วศบ 641221601 วิศวฯคอม 13/1345 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดอนสัน ปงผาบ อ.วินัย ต๊ะแสง

ณัฐสินี01 3632310 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเ3(2-2-5) บธบ 641242301 ธุรกิจดิจิทัล 13/1344 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ณัฐสินี  ตังศิริไพบูลย์ ผศ.พงษ์ศักดิ   อยู่มัน

ณัฐสินี02 3632310 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเ3(2-2-5) บธบ 651642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 13/1344 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ณัฐสินี  ตังศิริไพบูลย์ ผศ.พงษ์ศักดิ   อยู่มัน

เมธาวัฒน์01 5791201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วศบ 651221601 วิศวฯคอม 13/1346 13.30-16.30 ก.ย. อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ

ธนวรกฤต01 5711202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิ 3(2-2-5) ทลบ 651226701 โยธา 13/1345 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

ธนวรกฤต02 5711202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิ 3(2-2-5) ทลบ 651627001 โยธา 13/1345 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

มัตติกา17 1002801- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ 641817001 อุตฯศิลป์ 13/1344 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.มัตติกา  บุญมา อ.จินตนา อํานาจกิติกร

ประสงค์_ห02 5711201 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื นฐ3(0-6-3) ทลบ 651220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13/1344 10.20-11.50 ก.ย. อ.สมพร ติบขัด อ.อดิศร ถมยา

สกล13 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631815501 คอมพิวเตอร์ 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.สกล จิโนสวัสดิ อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์

สกล14 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631815601 วิทย์ฯทัวไป 38/3835 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล ผศ.จักรกฤษณ์ ฮันยะลา
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ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

สกล16 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631815801 เคมี 38/3831 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม ผศ.ว่าที ร.ต.ปฐมพงศ์

สกล17 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631815901 ฟิสิกส์ 38/3831 10.20-12.20 ก.ย. รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม ผศ.ว่าที ร.ต.ปฐมพงศ์

สกล18 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631817001 อุตฯศิลป์ 38/3832 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.สกล จิโนสวัสดิ อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์

สกล21 1003104 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) คบ 631815602 วิทย์ฯทัวไป 38/3855 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

ศักดิ ชัย01 5673303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําห3(2-2-5) วทบ 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ผศ.นราธิป วงษ์ปัน

สันติ01 5711201 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื นฐ3(0-6-3) ทลบ 651220601 เทคโนฯระบบควบ 13/1345 10.20-12.20 ก.ย. อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ อ.ณรงค์  เครือกันทา

ศรายุทธ01 5742205 ปฏิบัติการสํารวจ 2(0-4-2) ทลบ 641627001 โยธา 13/1346 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ศรายุทธ มาลัย อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์

ศิญาพัฒน์01 9052712 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล3(2-2-5) สบ 651229401 สาธารณสุข 38/3844 08.00-10.00 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ผศ.ศิริมา เอมวงษ์

นพนันท์01 5672201- ระบบการสือสารข้อมูลและเครือข่ 3(2-2-5) วทบ 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ อ.ณรงค์  เครือกันทา

ธชนม์01 5744313 การวิเคราะห์ราคา 3(2-2-5) ทลบ 631226701 โยธา 13/1344 13.30-15.30 ก.ย. อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

มัตติกา01 5791107 ฟิสิกส์ส ําหรับวิศวกร 3(2-2-5) วศบ 651221601 วิศวฯคอม 13/1345 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.มัตติกา  บุญมา ผศ.พงษ์ศักดิ   อยู่มัน

นราธิป01 5794305 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิง 3(2-2-5) วศบ 621221601 วิศวฯคอม 13/1344 10.20-11.50 ก.ย. ผศ.นราธิป วงษ์ปัน ผศ.จักรกฤษณ์ ฮันยะลา

ไพจิตร01 5674303 การจัดการคลังข้อมูล 3(2-2-5) วทบ 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม

สันติ01 5703202 การออกแบบติดตังระบบไฟฟ้าแ 3(0-6-3) คบ 631817001 อุตฯศิลป์ 13/1344 13.30-15.30 ก.ย. อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

วราภรณ์_ท01 5753302 การออกแบบระบบไฟฟ้า 1(1-0-2) ทลบ 631229501 ไฟฟ้า 13/1345 13.30-15.30 ก.ย. อ.วราภรณ์ ทุมชาติ ผศ.ว่าที ร.ต.ปฐมพงศ์

สกล03 9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านก3(2-2-5) บชบ 651641501 บัญชีบัณฑิต 13/1346 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.สกล จิโนสวัสดิ อ.วินัย ต๊ะแสง

สกล04 9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านก3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 13/1346 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.สกล จิโนสวัสดิ อ.วินัย ต๊ะแสง

สกล05 9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านก3(2-2-5) บธบ 651244301 บริหารฯวิเคราะห์ฯ 13/1346 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.สกล จิโนสวัสดิ อ.วินัย ต๊ะแสง

ศิญาพัฒน์01 5673101 พีชคณิตเชิงเส้นสําหรับวิศวกรรม3(2-2-5) วทบ 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 13.30-16.30 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

ธนวรกฤต01 5792303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วศบ 641221601 วิศวฯคอม 13/1344 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร อ.จินตนา อํานาจกิติกร

วีรชัย01 5793310 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3(2-2-5) วศบ 631221601 วิศวฯคอม 13/1344 08.30-10.00 ก.ย. อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ผศ.ศิริมา เอมวงษ์

ณิชา_นภาพร01 5671204 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วทบ 651226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผศ.นราธิป วงษ์ปัน

ณิชา_นภาพร02 5671204 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผศ.นราธิป วงษ์ปัน

วัฒนา01 5743505 ปฐพีกลศาสตร์ 1(1-0-2) ทลบ 631226701 โยธา 13/1344 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม

วัฒนา02 5743505 ปฐพีกลศาสตร์ 1(1-0-2) ทลบ 641627001 โยธา 13/1344 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม

ณิชา_นภาพร01 5671202- ระบบฐานข้อมูลสําหรับการพัฒน 3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อ.สมพร ติบขัด

ณิชา_นภาพร01 5674501- การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม 3(2-2-5) วทบ 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39402 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ

ดอนสัน01 5754406 ปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิ 2(0-4-2) ทลบ 631229501 ไฟฟ้า 13/1344 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดอนสัน ปงผาบ รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

อดิศร_ถ01 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) ทลบ 631226701 โยธา 38/3865 13.30-15.30 ก.ย. อ.อดิศร ถมยา ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ

อดิศร_ถ04 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) บธบ 651249001 โลจิสติกส์ฯ 38/3866 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ อ.วินัย ต๊ะแสง

ธนวรกฤต01 5702201- ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และคอ 3(0-6-3) คบ 641817001 อุตฯศิลป์ 13/1344 08.30-09.30 ก.ย. ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผศ.ศิริมา เอมวงษ์

นราธิป01 5793306 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) วศบ 631221601 วิศวฯคอม 13/1345 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม
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นิวัติ02 5711101 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยี3(3-0-6) ทลบ 651220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13/1344 10.20-11.50 ก.ย. อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์

ศักดิ ชัย01 5672202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วทบ 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

นพนันท์01 5674304 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัด 3(2-2-5) วทบ 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39402 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

ณรงค์_ค01 5711101 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยี3(3-0-6) ทลบ 651220601 เทคโนฯระบบควบ 13/1345 10.20-12.20 ก.ย. อ.ณรงค์  เครือกันทา อ.จินตนา อํานาจกิติกร

ณรงค์_ค03 5711101 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยี3(3-0-6) ทลบ 651226701 โยธา 13/1345 10.20-12.20 ก.ย. อ.ณรงค์  เครือกันทา อ.จินตนา อํานาจกิติกร

ศรายุทธ01 5743206 การสํารวจเพือการก่อสร้าง 1(1-0-2) ทลบ 631226701 โยธา 13/1345 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ศรายุทธ มาลัย ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ

นพนันท์01 5671205 การออกแบบขันตอนวิธีและโครง 3(2-2-5) วทบ 651226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

นพนันท์02 5671205 การออกแบบขันตอนวิธีและโครง 3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

ญาดา_ข01 5673605- การทวนสอบและการทดสอบซอ 3(2-2-5) วทบ 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39402 13.30-15.30 ก.ย. อ.ญาดามณี เขือนใจ ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ

วราภรณ์_ท01 5791101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) วศบ 651221601 วิศวฯคอม 13/1344 13.30-15.30 ก.ย. อ.วราภรณ์ ทุมชาติ อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์

ณัฐสินี01 5793407 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดี 3(2-2-5) วศบ 631221601 วิศวฯคอม 13/1345 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ณัฐสินี  ตังศิริไพบูลย์ ผศ.สกล จิโนสวัสดิ

วีรชัย01 5792403 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) วศบ 641221601 วิศวฯคอม 13/1346 10.20-11.50 ก.ย. อ.วีรชัย สว่างทุกข์ อ.สันติ  วงศ์ใหญ่

ณิชา_นภาพร01 5672501. การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสําหรับธุร 3(2-2-5) วทบ 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผศ.พงษ์ศักดิ   อยู่มัน

ปิญชาน์01 5742101 คอนกรีตและการทดสอบ 1(1-0-2) ทลบ 641226701 โยธา 13/1344 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล อ.อดิศร ถมยา

ศรายุทธ01 5743207 ปฏิบัติการสํารวจเพือการก่อสร้าง2(0-4-2) ทลบ 631226701 โยธา 13/1345 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ศรายุทธ มาลัย ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

ไพจิตร01 5671601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื องต้น 3(2-2-5) วทบ 651226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ

มัตติกา01 5712101 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ 651220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13/1344 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.มัตติกา  บุญมา ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ

ปิญชาน์01 5742502 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) ทลบ 641226701 โยธา 13/1345 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ

เมธาวัฒน์01 5793501 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) วศบ 631221601 วิศวฯคอม 13/1346 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ณัฐสินี  ตังศิริไพบูลย์ ผศ.ดอนสัน ปงผาบ

วรพล01 5754801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ทลบ 621229501 ไฟฟ้า 13/1344 08.30-09.30 ก.ย. อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ ผศ.จักรกฤษณ์ ฮันยะลา

นราธิป01 5792401 โครงสร้างข้อมูลและขันตอนวิธี 3(2-2-5) วศบ 641221601 วิศวฯคอม 13/1345 08.30-10.00 ก.ย. ผศ.นราธิป วงษ์ปัน ผศ.ว่าที ร.ต.ปฐมพงศ์

ศิญาพัฒน์01 5672101 คณิตศาสตร์ดิสครีตสําหรับวิศวก 3(2-2-5) วทบ 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย อ.ณรงค์  เครือกันทา

ศิญาพัฒน์02 5672101 คณิตศาสตร์ดิสครีตสําหรับวิศวก 3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย อ.ณรงค์  เครือกันทา

ปิญชาน์01 5703402 งานปูนคอนกรีต 3(2-2-5) คบ 631817001 อุตฯศิลป์ 13/1344 10.20-12.20 ก.ย. อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล

เมธาวัฒน์01 5791203 หลักพื นฐานวิศวกรรมคอมพิวเต 3(2-2-5) วศบ 651221601 วิศวฯคอม 13/1345 10.20-12.20 ก.ย. อ.วีรชัย สว่างทุกข์ อ.สมพร ติบขัด

ศรายุทธ01 5744210 การตรวจและควบคุมงานการก่อ 1(1-0-2) ทลบ 621226701 โยธา 13/1344 08.00-10.00 ก.ย. ผศ.ศรายุทธ มาลัย อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์

ศักดิ ชัย01 5671701+ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอม3(2-2-5) วทบ 651226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

ศักดิ ชัย02 5671701+ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอม3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

มัตติกา02 5712203 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอ 3(1-4-4) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13/1344 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.มัตติกา  บุญมา รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

วีรชัย01 5753410 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยน 3(2-2-5) ทลบ 621229501 ไฟฟ้า 13/1345 08.30-10.00 ก.ย. อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ผศ.สกล จิโนสวัสดิ

วีรชัย01 5793601 การสือสารข้อมูล 3(2-2-5) วศบ 631221601 วิศวฯคอม 13/1346 08.30-10.00 ก.ย. อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ

ญาดา_ข01 5673602. การประกันคุณภาพในกระบวนกา3(2-2-5) วทบ 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 10.20-12.20 ก.ย. อ.ญาดามณี เขือนใจ อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ศรายุทธ01 5744211 ปฏิบัติการตรวจและควบคุมงานก2(0-4-2) ทลบ 621226701 โยธา 13/1344 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ศรายุทธ มาลัย ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล

ญาดา_ข01 5672602+ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ 651621501 ซอฟต์แวร์(เทียบโ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ญาดามณี เขือนใจ ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

ญาดา_ข01 5672602- สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 39/39401 13.30-15.30 ก.ย. อ.ญาดามณี เขือนใจ ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

วรพล01 5754204 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) ทลบ 621229501 ไฟฟ้า 13/1344 13.30-15.30 ก.ย. อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร

มัตติกา01 5722104 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทา 3(3-0-6) ทลบ 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13/1344 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.มัตติกา  บุญมา ผศ.ว่าที ร.ต.ปฐมพงศ์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

นิศากร_ส01 5004892- สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 6(640) วทบ 621225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
วรรักษ์01 5043201- การผลิตและการจัดการสัตว์เล็ก 3(2-2-5) วทบ 631225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
นันทินา01 5072409- เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5) วทบ 631228201 วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
รัตนภัทร01 5073802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิท 2(90) วทบ 621228201 วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
กุสุมา01 5074901. สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล1(0-2-2) วทบ 621228201 วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
มยุรี_ช01 5074902- ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทค3(1-4-4) วทบ 621228201 วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
ณัฐฌา01 5104901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตก 5(450) วทบ 621223901 นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง

รจเรจ01 5071402+ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอ 3(3-0-6) วทบ 641223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4021 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.รจเรจ นันตา อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา

จักรชัยวัฒน์01 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) ทลบ 631229501 ไฟฟ้า 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

จักรชัยวัฒน์02 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) บธบ 631241601 การตลาด 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

จักรชัยวัฒน์03 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) วทบ 641224201 วท.คอมพิวเตอร์ 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

จักรชัยวัฒน์04 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) วทบ 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 38/3851 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

วุฒิรัตน์05 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) ศศบ 641235001 ภาษาจีน 38/3865 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

วุฒิรัตน์06 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) นศบ 641235401 นิเทศ 38/3866 13.30-15.30 ก.ย. อ.วรรักษ์ หน่อสีดา ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ

จําเนียร_ม07 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) วทบ 651223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 38/3855 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จําเนียร มีส ําลี ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

จําเนียร_ม08 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) บธบ 651242301 ธุรกิจดิจิทัล 38/3855 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จําเนียร มีส ําลี ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

จําเนียร_ม09 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) ศศบ 651242701 การท่องเทียวฯ 38/3855 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จําเนียร มีส ําลี ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

จําเนียร_ม10 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) บธบ 651647201 ท่องเทียวเทียบโอน38/3855 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ดร.จําเนียร มีส ําลี ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

กุสุมา01 5073502- วิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6) วทบ 631228201 วท.เทคโนฯอาหาร 40/4022 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา อ.ดร.มยุรี  ชมภู

สุวรรณี_จ01 5033101 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-2-5) วทบ 631225001 เกษตรศาสตร์ 40/4021 10.20-11.20 ก.ย. ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อ.วรรักษ์ หน่อสีดา

ศรัญญา01 5074406- เทคโนโลยีเครืองดืม 3(2-2-5) วทบ 621228201 วท.เทคโนฯอาหาร 40/4022 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ อ.รัตนภัทร มะโนชัย

ณัฐฌา01 5103302 กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) วทบ 631223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4023 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.ดร.รจเรจ นันตา

ทิพรัตน์01 5102403 สมุนไพรเพือสุขภาพ 3(3-0-6) วทบ 631223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4022 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อ.ดร.รจเรจ นันตา

กุสุมา01 5073503 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-2-1) วทบ 631228201 วท.เทคโนฯอาหาร 40/4021 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา อ.ดร.มยุรี  ชมภู

รัตนภัทร02 5073306- สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมแล3(3-0-6) วทบ 631228201 วท.เทคโนฯอาหาร 40/4021 13.30-15.30 ก.ย. อ.รัตนภัทร มะโนชัย ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา

ณัฐฌา01 5103304 การประเมินคุณภาพอาหารด้วยเ 3(2-2-5) วทบ 631223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4021 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.ดร.รจเรจ นันตา

ปิยะรัตน์01 5133101. หลักการส่งเสริมและสือสารทางก 3(3-0-6) วทบ 631225001 เกษตรศาสตร์ 40/4022 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี อ.วรรักษ์ หน่อสีดา

ปิยะรัตน์01 5003503 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) วทบ 641225001 เกษตรศาสตร์ 40/4021 13.30-15.30 ก.ย. ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี อ.วรรักษ์ หน่อสีดา

รจเรจ01 5103101 บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบ3(2-2-5) วทบ 631223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4023 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.รจเรจ นันตา อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

จําเนียร_ม01 5001102. หลักการผลิตพืชและการจัดการ 3(2-2-5) วทบ 651225001 เกษตรศาสตร์ 40/4022 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ดร.จําเนียร มีส ําลี ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์

นิศากร_ส01 5083201- โรคพืชวิทยาเบื องต้น 3(2-2-5) วทบ 631225001 เกษตรศาสตร์ 40/4021 10.20-12.20 ก.ย. ผศ.ดร.จําเนียร มีส ําลี อ.วรรักษ์ หน่อสีดา

ทิพรัตน์01 5102101 ความคิดสร้างสรรค์และการออก 3(2-2-5) วทบ 641223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4022 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

รัตนภัทร01 5073307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อา 3(2-2-5) วทบ 631223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4021 13.30-15.30 ก.ย. อ.รัตนภัทร มะโนชัย อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์

รัตนภัทร02 5073307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อา 3(2-2-5) วทบ 631228201 วท.เทคโนฯอาหาร 40/4022 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.มยุรี  ชมภู ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา

ทิพรัตน์01 5102104 นวัตกรรมอาหารจากภูมิปัญญาท้ 3(2-2-5) วทบ 641223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4022 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อ.ดร.มยุรี  ชมภู

รจเรจ01 5102105 เทคนิคการแปรรูปอาหารเพือการ3(2-2-5) วทบ 631223901 นวัตกรรมธุรกิจอา 40/4023 13.30-15.30 ก.ย. อ.ดร.รจเรจ นันตา อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

จักรชัยวัฒน์01 5012101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) วทบ 641225001 เกษตรศาสตร์ 40/4021 13.30-16.30 ก.ย. ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ อ.วรรักษ์ หน่อสีดา

ศรัญญา01 5073701- เคมีอาหาร 3(3-0-6) วทบ 631228201 วท.เทคโนฯอาหาร 40/4021 10.20-12.20 ก.ย. อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ อ.รัตนภัทร มะโนชัย
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที /
คณะพยาบาลศาสตร์

ชือผู ้สอนSect. รหัสวิชา ชือวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

อ.พยาบาล01 6011103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2(1-2-3) พยบ 651280101 พยาบาล 45/4571 13.30-15.30 ก.ย. อ.เบญจวรรณ นันทชัย

อ.พยาบาล02 6011103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2(1-2-3) พยบ 651280102 พยาบาล 45/4572 13.30-15.30 ก.ย. อ.อิสรา โยริยะ

ไฉไล01 6011505 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) พยบ 651280101 พยาบาล 45/4571 10.20-12.20 ก.ย. อ.ไฉไล ผาเงิน

ไฉไล02 6011505 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) พยบ 651280102 พยาบาล 45/4572 10.20-12.20 ก.ย. อ.ศศิธร  คํามี
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