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ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 





 
 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 ๒. กรรมการกลาง 

คณะครุศาสตร 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา   เหลมตระกูล 

   รองศาสตราจารย ดร.อัมเรศ เนตาสิทธ์ิ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย ศิริชัยศิลป 

   ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เมืองมูล 

   นายวีระชัย   รินดวงดี 

   นางกชพรรณ   เขมเกื้อกูล 

   

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 

   อาจารยอัคจร   แมะบาน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ 

   อาจารยเทวฤทธ์ิ   วิญญา 

   ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ยาดี 

   นางสาวนิตยา    เตวา 

   นางสาวเจนจิรา    แกวมณี 

   นางรัตติยา   ทวีกุล 

  

 



 
 

  คณะวิทยาศาสตร 

   ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ 
   ผูชวยศาสตราจารยวีรนุช  คฤหานนท 

   ผูชวยศาสตราจารยธัญญาลักษณ งามขํา 
   ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ  เพ็ชรหาญ 
   นางศรีพรรณ    มาปลูก 
  

คณะวิทยาการจัดการ 
   อาจารย ดร.นุสรา   แสงอราม 

   ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิรภพ จันทรแสนตอ 

   อาจารยภาคภูม ิ   พิชวงค 

   นางพิศวง   กองกระโทก 

  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ผูชวยศาสตราจารยวราคม  วงศชัย 

   อาจารยประสงค   หนอแกว 

   อาจารยศักด์ิชัย   ศรีมากรณ 

   นางวรชัญานันท   เมธีวัชรโยธิน 

   นายไชยวัฒน   อุดมธาดา 

 

 

 

 



 
 

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําล ี

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร   สุวรรณ 
   อาจารย ดร.มยุร ี   ชมภู 

   นางสาวลัดดา   กาจาร ี
   

 ๓. คณะกรรมการจัดหองสอบ 

  หัวหนาสํานักงานคณะอาคารสถานที่ใชเปนสถานที่สอบ 

  พนักงานทําความสะอาดประจําอาคารที่มีหองสอบ 

 

 ๔. ตารางสอบและคณะกรรมการกํากับสอบ  กําหนดดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 



กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะครุศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

สวุรรณี_ค01 1001101 ภาษาและวัฒนธรรมสาํหรับครู 3(3-0-6) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์01 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์02 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
พรชนนี03 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ04 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อภิรดี_จ05 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
วิมพ์วิภา09 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
ฟิสกิส์13 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก19 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก20 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุาสนิี_ย01 1003804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สธุษิณา07 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุษิณา09 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์10 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์11 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
มะยุรีย์12 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์13 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
ณฤติยา14 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ณฤติยา15 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สวุรรณี_ค01 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
สวุรรณี_ค02 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วิศาธร03 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
วิศาธร04 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
มะยุรีย์12 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
อรทยั20 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อรทยั21 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อรทยั22 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611818603ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์23 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์24 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
อ.ไทย01 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อ.ไทย02 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อ.องักฤษ03 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อ.องักฤษ04 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะครุศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

อ.คอม12 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
อ.คอม19 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อ.ปฐมวัย20 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อ.ปฐมวัย21 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601818603ปฐมวัย สอบนอกตาราง
พิชชา22 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
อนงค์รัตน์23 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
กนิษฐ์กานต์01 1024649 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอ 3(2-2-5) คบ 611815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
เอกนรินทร์01 1025602+ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 3(2-2-5) คบ 611810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
เอกนรินทร์02 1025602+ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 3(2-2-5) คบ 611810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
กติติยา01 1031202- เทคโนโลยีสาํหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 631815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปราโมทย_์พ01 1031303 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม3(2-2-5) คบ4 641815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
กติติยา01 1031304 วิทยาการคาํนวณและคณิตศาสตร์3(2-2-5) คบ4 641815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
สมชาย_ม01 1031305 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบาํรุง 3(2-2-5) คบ4 641815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
สมชาย_ม01 1032304 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเ 3(2-2-5) คบ4 631815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
มะยุรีย์01 1032305 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) คบ4 631815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปรมนิทร์01 1032306 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) คบ4 631815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปรมนิทร์01 1033304 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเ3(2-2-5) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ชนันกาญจน์01 1033307 วิทยาการคอมพิวเตอร์อันปลั๊ก 3(2-2-5) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
กนิษฐ์กานต์01 1033401- วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางค 3(2-2-5) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ฟิสกิส์01 1033901- โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ชนันกาญจน์01 1034711 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางก3(2-2-5) คบ 611815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ฟิสกิส์01 1034905 โครงงานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์เ3(1-4-4) คบ 611815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
กนิษฐ์กานต์01 1044411- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ 611815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
อดุลย์01 1051203+ จิตวิทยาเพศศึกษา 3(2-2-5) คบ4 641812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
วิมพ์วิภา01 1051302 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ4 641812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
วิมพ์วิภา01 1051501- จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตั3(2-2-5) คบ4 641812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์01 1052201 จิตวิทยาสังคมและชุมชน 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
อมัเรศ01 1052403 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
จิรพันธ์01 1052404 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒ 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
อดุลย์01 1052501- จิตวิทยาสาํหรับบุคคลที่มีความต้ 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
จิรพันธ์01 1053101- มนุษยสัมพันธ์สาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
จิรพันธ์01 1053404 การให้คาํปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
อดุลย์01 1054304 จิตวิทยาเพศศึกษา 3(3-0-6) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
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อดุลย์02 1054304 จิตวิทยาเพศศึกษา 3(3-0-6) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
อมัเรศ01 1054501- ทักษะการคิดเชิงบวก 3(2-2-5) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์01 1054504 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวและ 3(2-2-5) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
ชรัญรักษ์02 1054504 หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวและ 3(2-2-5) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
สธุดิา01 1054902- การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทย3(2-2-5) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
สธุดิา02 1054902- การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทย3(2-2-5) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
อรทยั01 1071120 สมองกับการเรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐ3(2-2-5) คบ4 641818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
มนตา02 1071120 สมองกับการเรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐ3(2-2-5) คบ4 641818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
มนตา01 1071339 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ 3(2-2-5) คบ4 641818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
รติรส02 1071339 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ 3(2-2-5) คบ4 641818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
รติรส01 1071340 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอา3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
รติรส02 1071340 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอา3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ฉัตรมงคล01 1072115 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) คบ4 641818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ฉัตรมงคล02 1072115 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) คบ4 641818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก01 1072342 ลีลา 3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก02 1072342 ลีลา 3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
รติรส01 1072343 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบ3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
รติรส02 1072343 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบ3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
นิตยา_ร01 1072420 สื่อและของเล่นสาํหรับเดก็ปฐมวั 3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
นิตยา_ร02 1072420 สื่อและของเล่นสาํหรับเดก็ปฐมวั 3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก01 1072421 วรรณกรรมสาํหรับเดก็ปฐมวัย 3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก02 1072421 วรรณกรรมสาํหรับเดก็ปฐมวัย 3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ดารณุี_ช01 1073216 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเร3(2-2-5) คบ4 621818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ดารณุี_ช02 1073216 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเร3(2-2-5) คบ4 621818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อรทยั01 1073347 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบ3(2-2-5) คบ4 621818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
รติรส02 1073347 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบ3(2-2-5) คบ4 621818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุษิณา01 1073613 การประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวั 3(3-0-6) คบ4 621818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุษิณา02 1073613 การประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวั 3(3-0-6) คบ4 621818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ณัฎฐ์_ร01 1073712 การบริหารจัดการการศึกษาปฐม 3(3-0-6) คบ 611818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ณัฎฐ์_ร02 1073712 การบริหารจัดการการศึกษาปฐม 3(3-0-6) คบ 611818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ณัฎฐ์_ร03 1073712 การบริหารจัดการการศึกษาปฐม 3(3-0-6) คบ 611818603ปฐมวัย สอบนอกตาราง
มนตา01 1074416 หนังสือสาํหรับเดก็ปฐมวัย 2(1-2-3) คบ 611818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
มนตา02 1074416 หนังสือสาํหรับเดก็ปฐมวัย 2(1-2-3) คบ 611818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
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มนตา03 1074416 หนังสือสาํหรับเดก็ปฐมวัย 2(1-2-3) คบ 611818603ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุษิณา01 1074612 การสร้างเครื่องมือวัดพัฒนาการเ 2(1-2-3) คบ 611818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุษิณา02 1074612 การสร้างเครื่องมือวัดพัฒนาการเ 2(1-2-3) คบ 611818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุษิณา03 1074612 การสร้างเครื่องมือวัดพัฒนาการเ 2(1-2-3) คบ 611818603ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อรทยั01 1074713- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาป2(1-2-3) คบ4 621818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ก02 1074713- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาป2(1-2-3) คบ4 621818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
มนตา01 1074913. สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) คบ 611818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
มนตา02 1074913. สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) คบ 611818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
มนตา03 1074913. สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) คบ 611818603ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อรทยั01 1074915 การวิจัยในชั้นเรียนสาํหรับครูปฐ 3(2-2-5) คบ 611818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อรทยั02 1074915 การวิจัยในชั้นเรียนสาํหรับครูปฐ 3(2-2-5) คบ 611818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
สธุษิณา03 1074915 การวิจัยในชั้นเรียนสาํหรับครูปฐ 3(2-2-5) คบ 611818603ปฐมวัย สอบนอกตาราง
Gary01 1091203 การฟังและการพูดสาํหรับครูภาษ 3(2-2-5) คบ4 641810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
Gary02 1091203 การฟังและการพูดสาํหรับครูภาษ 3(2-2-5) คบ4 641810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
Gary03 1091203 การฟังและการพูดสาํหรับครูภาษ 3(2-2-5) คบ4 641810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พรชนนี01 1091509 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 641810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พรชนนี02 1091509 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 641810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พรชนนี03 1091509 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 641810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พงศ์ทวี01 1092105 ไวยากรณ์ขั้นสูงสาํหรับครูภาษาอั 3(2-2-5) คบ4 641810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พงศ์ทวี02 1092105 ไวยากรณ์ขั้นสูงสาํหรับครูภาษาอั 3(2-2-5) คบ4 641810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พงศ์ทวี03 1092105 ไวยากรณ์ขั้นสูงสาํหรับครูภาษาอั 3(2-2-5) คบ4 641810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
กติติมา01 1092306 การเขียนเชิงวิชาการสาํหรับครูภา 3(2-2-5) คบ4 631810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
กติติมา02 1092306 การเขียนเชิงวิชาการสาํหรับครูภา 3(2-2-5) คบ4 631810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
กติติมา03 1092306 การเขียนเชิงวิชาการสาํหรับครูภา 3(2-2-5) คบ4 631810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
นภาลัย01 1092406 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 631810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
นภาลัย02 1092406 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 631810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
นภาลัย03 1092406 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 631810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค01 1092407 การแปลสาํหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 631810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค02 1092407 การแปลสาํหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 631810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค03 1092407 การแปลสาํหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 631810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
วิศาธร01 1092511 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเ 3(2-2-5) คบ4 631810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
วิศาธร02 1092511 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเ 3(2-2-5) คบ4 631810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
วิศาธร03 1092511 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเ 3(2-2-5) คบ4 631810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
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ธนาพันธ์01 1093515 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษ 3(2-2-5) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ธนาพันธ์02 1093515 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษ 3(2-2-5) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สายชล01 1093516 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สายชล02 1093516 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สายชล01 1093903 การวิจัยทางการเรียนการสอนภา 3(2-2-5) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สายชล02 1093903 การวิจัยทางการเรียนการสอนภา 3(2-2-5) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สวุรรณี_ค01 1101309 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 641810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
สวุรรณี_ค02 1101309 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 641810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ธดิารัตน์_ผ01 1102111 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้3(2-2-5) คบ4 641810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ธดิารัตน์_ผ02 1102111 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้3(2-2-5) คบ4 641810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์01 1102112 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์02 1102112 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์01 1102310 ภาษาศาสตร์สาํหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภัทราภรณ์02 1102310 ภาษาศาสตร์สาํหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วาทติ01 1102311 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วาทติ02 1102311 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วาทติ01 1102420 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วาทติ02 1102420 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี01 1103512 การออกแบบและผลิตสื่อการศึก 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี02 1103512 การออกแบบและผลิตสื่อการศึก 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี01 1103513 การวัดและประเมินผลการเรียนก 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี02 1103513 การวัดและประเมินผลการเรียนก 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
เอกนรินทร์01 1103514 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
เอกนรินทร์02 1103514 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
เอกนรินทร์01 1103901 วิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ข02 1103901 วิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ข01 1104505 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ข02 1104505 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
วิไลวรรณ_ข01 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ธดิารัตน์_ผ01 1543246 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) คบ 611810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ณัฐชยา02 1543246 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) คบ 611810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ธดิารัตน์_ผ03 1543246 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ธดิารัตน์_ผ04 1543246 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
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ณัฐชยา01 1544226 การเขียนเพื่อวิชาชีพครู 3(2-2-5) คบ 611810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ณัฐชยา02 1544226 การเขียนเพื่อวิชาชีพครู 3(2-2-5) คบ 611810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี01 1544501 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) คบ 611810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี02 1544501 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) คบ 611810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี01 1544914 สัมมนาภาษาไทยสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ 611810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ดารณุี02 1544914 สัมมนาภาษาไทยสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ 611810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
กติติมา01 1552601- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษาอั3(2-2-5) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
กติติมา02 1552601- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนภาษาอั3(2-2-5) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ณฤติยา01 1553108 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเส 3(2-2-5) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ณฤติยา02 1553108 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเส 3(2-2-5) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
Richard01 1554101- ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ3(2-2-5) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
Richard02 1554101- ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ3(2-2-5) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ธนาพันธ์03 1554101- ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ3(2-2-5) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
ธนาพันธ์04 1554101- ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ3(2-2-5) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค01 1554503 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค02 1554503 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
บุษราคัม01 1554506 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
บุษราคัม02 1554506 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ สอบนอกตาราง
บุษราคัม01 1554621- ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งเสริมภมูิ 3(2-2-5) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
บุษราคัม02 1554621- ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งเสริมภมูิ 3(2-2-5) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พงศ์ทวี01 1554905 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเรียนการส 3(2-2-5) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
พงศ์ทวี02 1554905 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเรียนการส 3(2-2-5) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ปรมนิทร์01 4123311 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) คบ 611815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ณัฐชยา04 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศศบ4 641235001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
ณัฐชยา07 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ4 641249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค09 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
สมบัติ_ค11 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) บธบ4 641249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
อดุลย์01 9011201 วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(2-2-5) บธบ4 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
จุติมา01 9011504 โยคะเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) วทบ4 631225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
ฟิสกิส์01 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) ศศบ4 641230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง

ปรารถนา01 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621815601 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

พงศ์วัชร02 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

ปรารถนา03 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621815701 ชีววิทยา 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
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ปรารถนา05 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621815801 เคมี 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

วิทเอก06 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

พงศ์วัชร07 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621818601ปฐมวัย 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.เกศนีย์  อิ่นอ้าย

พงศ์วัชร08 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

พงศ์วัชร09 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621818602ปฐมวัย 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.เกศนีย์  อิ่นอ้าย

เยาวทวิา10 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

เยาวทวิา11 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

วิทเอก12 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

พงศ์วัชร13 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

วิทเอก14 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

วิทเอก15 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

พงศ์วัชร16 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621815001การสอนฯจีน 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

เยาวทวิา17 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621811001สังคมศึกษา 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา

เยาวทวิา18 1043301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 3(2-2-5) คบ4 621811002สังคมศึกษา 10.20-11.207  ม.ีค. 65 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา

ปณิสรา01 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

ปณิสรา02 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

บุษราคัม03 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631810201ภาษาอังกฤษ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.บุษราคัม อินทสุก

เกษทพิย์04 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631810202ภาษาอังกฤษ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

เกษทพิย์05 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631810203ภาษาอังกฤษ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

ปณิสรา06 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631811001สังคมศึกษา 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

เกษตร07 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631811002สังคมศึกษา 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา

เกษตร10 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631814001คณิตศาสตร์ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

เกษตร11 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631814002คณิตศาสตร์ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

เกษทพิย์12 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631813501การสอนฯจีน 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

ชนันกาญจน์13 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631815501คอมพิวเตอร์ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง

ชนันกาญจน์18 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง

เกษตร19 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.เกษตร วงศ์อุปราช

เกษตร20 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.เกษตร วงศ์อุปราช

อภิรดี_จ01 1553201 การแปลเบื้องต้น 3(2-2-5) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.อภิรดี จีนคร้าม อ.พรชนนี ภมูิไชยา

อภิรดี_จ02 1553201 การแปลเบื้องต้น 3(2-2-5) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.วิศาธร  ทนุกิจ อ.นภาลัย ศรีวิชัย

ปริตต์01 1023217- การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนา 2(2-0-4) คบ 611818601ปฐมวัย 10.20-11.208  ม.ีค. 65 อ.เกษตร วงศ์อุปราช

ปริตต์02 1023217- การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนา 2(2-0-4) คบ 611818602ปฐมวัย 10.20-11.208  ม.ีค. 65 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

ปริตต์03 1023217- การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนา 2(2-0-4) คบ 611818603ปฐมวัย 10.20-11.208  ม.ีค. 65 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา
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อนงค์รัตน์01 1053405 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทางจิ 3(2-2-5) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว 13.30-14.309  ม.ีค. 65 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

ชนันกาญจน์03 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641810201ภาษาอังกฤษ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง

ปณตนนท์04 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641810202ภาษาอังกฤษ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

ปราโมทย_์พ06 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641811001สังคมศึกษา 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

ปราโมทย_์พ07 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641811002สังคมศึกษา 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

ปราโมทย_์พ08 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641811003สังคมศึกษา 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์

มะยุรีย์11 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641814001คณิตศาสตร์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์

มะยุรีย์12 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641814002คณิตศาสตร์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์

ปณตนนท์13 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641815501คอมพิวเตอร์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

กติติยา14 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641815601 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

ปณตนนท์15 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641815701 ชีววิทยา 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

กติติยา21 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641815602 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

ปริญญภาษ01 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641810101ภาษาไทย 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

ปริญญภาษ02 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641810102ภาษาไทย 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

สจุิตรา03 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641810201ภาษาอังกฤษ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

สจุิตรา04 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641810202ภาษาอังกฤษ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

สจุิตรา05 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641810203ภาษาอังกฤษ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

ปณิสรา06 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641811001สังคมศึกษา 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

ปณิสรา07 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641811002สังคมศึกษา 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

สภุาภรณ์_ม08 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641811003สังคมศึกษา 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

สจุิตรา09 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

จรีรัตน์10 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641813501การสอนฯจีน 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์

จรีรัตน์11 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641814001คณิตศาสตร์ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์

จรีรัตน์12 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641814002คณิตศาสตร์ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์

สธุาสนิี_ย13 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641815501คอมพิวเตอร์ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

สธุาสนิี_ย14 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641815601 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

สธุาสนิี_ย15 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641815701 ชีววิทยา 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา

ปริญญภาษ16 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641815801 เคมี 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

ปริญญภาษ17 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641815901 ฟิสิกส์ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

ปริญญภาษ18 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641817001 อุตฯศิลป์ 10.20-11.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง

สภุาภรณ์_ม19 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641818601ปฐมวัย 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

สภุาภรณ์_ม20 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641818602ปฐมวัย 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

สธุาสนิี_ย21 1021101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) คบ4 641815602 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะครุศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

พิชชา01 1053406 การออกแบบนวัตกรรมทางจิตวิท3(2-2-5) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว 10.20-11.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

เศรษฐวิชญฺ์01 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611810101ภาษาไทย 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

เศรษฐวิชญฺ์02 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611810102ภาษาไทย 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

เศรษฐวิชญฺ์03 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611810201ภาษาอังกฤษ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

เศรษฐวิชญฺ์04 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611810202ภาษาอังกฤษ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

เบญจมาศ_พ05 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611811001สังคมศึกษา 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา

เบญจมาศ_พ06 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611811002สังคมศึกษา 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา

เบญจมาศ_พ07 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611811003สังคมศึกษา 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ

วิยดา08 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611814001คณิตศาสตร์ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

วิยดา09 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611814002คณิตศาสตร์ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

เกศนีย์10 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611815001ภาษาจีน 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา

ปรารถนา12 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611815501คอมพิวเตอร์ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล

เบญจมาศ_พ13 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611815601 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

เบญจมาศ_พ14 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611815602 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

เศรษฐวิชญฺ์15 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611815701 ชีววิทยา 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

ปรารถนา16 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611815801 เคมี 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

ปรารถนา18 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611815901 ฟิสิกส์ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

ปรารถนา19 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

เกศนีย์20 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611818601ปฐมวัย 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.เกศนีย์  อิ่นอ้าย

เกศนีย์21 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611818602ปฐมวัย 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.เกศนีย์  อิ่นอ้าย

เกศนีย์22 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611818603ปฐมวัย 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.สุธิดา  พลชาํนิ

ปรารถนา23 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611812201 อังกฤษจิตวิทยาฯแ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

ปรารถนา24 1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) คบ 611812202 อังกฤษจิตวิทยาฯแ 13.30-14.3010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

ดวงพร_อ01 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

ดวงพร_อ02 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา

ดวงพร_อ03 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631810201ภาษาอังกฤษ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

ดวงพร_อ04 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631810202ภาษาอังกฤษ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

ดวงพร_อ05 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631810203ภาษาอังกฤษ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

ฤาชุตา06 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631811001สังคมศึกษา 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด

ฤาชุตา07 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631811002สังคมศึกษา 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด

ฤาชุตา08 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631811003สังคมศึกษา 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.วิมพ์วิภา บุญกลิ่น

เยาวทวิา09 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

ณัฎฐ์_ร10 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631814001คณิตศาสตร์ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล
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ณัฎฐ์_ร11 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631814002คณิตศาสตร์ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล

ฤาชุตา12 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631813501การสอนฯจีน 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.เกษตร วงศ์อุปราช

เยาวทวิา13 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631815501คอมพิวเตอร์ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

วิทเอก14 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631815601 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา

วิทเอก15 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631815701 ชีววิทยา 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

วิทเอก16 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

วิทเอก17 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631815901 ฟิสิกส์ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.วิทเอก  สว่างจิตร

เยาวทวิา18 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ

ฤาชุตา19 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

ฤาชุตา20 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์

วิทเอก21 1062401 การบริหารการศึกษาและการประ 3(2-2-5) คบ4 631815602 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-14.3011 ม.ีค. 65 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

พิชชา01 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641810101ภาษาไทย 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล

พิชชา02 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641810102ภาษาไทย 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์

อนงค์รัตน์03 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641810201ภาษาอังกฤษ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

อนงค์รัตน์04 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641810202ภาษาอังกฤษ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

อนงค์รัตน์05 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641810203ภาษาอังกฤษ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

จิรพันธ์06 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641811001สังคมศึกษา 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.จิรพันธ์ เครือสาร

จิรพันธ์07 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641811002สังคมศึกษา 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.จิรพันธ์ เครือสาร

จิรพันธ์08 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641811003สังคมศึกษา 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.อดุลย์  ปัญญา

อนงค์รัตน์09 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน

วิมพ์วิภา10 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641813501การสอนฯจีน 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.วิมพ์วิภา บุญกลิ่น

ชรัญรักษ์11 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641814001คณิตศาสตร์ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา

ชรัญรักษ์12 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641814002คณิตศาสตร์ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา

สธุดิา13 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641815501คอมพิวเตอร์ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.เกศนีย์  อิ่นอ้าย

พิชชา14 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641815601 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

สธุดิา15 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641815701 ชีววิทยา 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.เกศนีย์  อิ่นอ้าย

พิชชา16 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641815801 เคมี 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

พิชชา17 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641815901 ฟิสิกส์ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

วิมพ์วิภา18 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641817001 อุตฯศิลป์ 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.วิมพ์วิภา บุญกลิ่น

สธุดิา19 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641818601ปฐมวัย 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.สุธิดา  พลชาํนิ

สธุดิา20 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641818602ปฐมวัย 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.สุธิดา  พลชาํนิ

พิชชา21 1011401 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 3(2-2-5) คบ4 641815602 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-11.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง
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อาํนาจ_ส06 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส07 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส08 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ธวีรา10 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641813501การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์01 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์02 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ตุลาภรณ์03 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สปุระวีณ์04 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สปุระวีณ์05 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631810203ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ชัยเนตร06 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ชัยเนตร07 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ชัยเนตร08 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
นิตยา_ม09 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
สริิญญา10 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์11 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ทตัพิชา12 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631813501การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
ทตัพิชา13 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
สริิญญา14 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
สริิญญา15 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
นิตยา_ม16 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี สอบนอกตาราง
นิตยา_ม17 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
นิตยา_ม18 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ขนิษฐา_ใจ19 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
บุญเหลือ20 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
นิตยา_ม21 1002101- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) คบ4 631815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ02 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
นันทยิา03 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
นันทยิา04 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621815801 เคมี สอบนอกตาราง
นันทยิา05 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ06 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป07 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ08 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
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ศิริกร09 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อดิศร10 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ศิริกร11 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
นันทยิา12 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
อดิศร13 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อดิศร14 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ศิริกร15 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621815001การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
อดิศร16 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อดิศร17 1003102 สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อมาพร01 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ปวีณา_ง02 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
อมาพร03 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
ปิยรัตน์05 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621815801 เคมี สอบนอกตาราง
ปิยรัตน์06 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
กิ่งแก้ว07 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621818601ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อนันต์_อ08 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ธนุพงษ์09 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621818602ปฐมวัย สอบนอกตาราง
อนันต์_อ10 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621810101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ปิยรัตน์11 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621810102ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ขตัติยา12 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621815501คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปิยรัตน์13 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621812201 จิตวิทยาแนะแนว สอบนอกตาราง
สวุรัฐ14 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621810201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สวุรัฐ15 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621810202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ปิยรัตน์16 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621815001การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
สวุรัฐ17 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
สวุรัฐ18 1003103 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้ 3(2-2-5) คบ4 621811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
กติติญา16 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621815001การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
รพีพรรณ17 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ18 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส05 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส06 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส07 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ธวีรา10 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611815001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
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รพีพรรณ05 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ06 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ07 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ธวีรา10 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
ธวีรา11 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815002ภาษาจีน สอบนอกตาราง
รพีพรรณ01 1024607- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 3(2-2-5) คบ 611811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ02 1024607- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 3(2-2-5) คบ 611811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ03 1024607- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 3(2-2-5) คบ 611811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ01 1033402- นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคม3(2-2-5) คบ4 621811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รพีพรรณ02 1033402- นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคม3(2-2-5) คบ4 621811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รัชนีวรรณ01 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นริศรา01 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สกุญัญา_ซ01 1500117 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส01 1522101 ศาสนาศึกษา 3(2-2-5) คบ4 631811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส02 1522101 ศาสนาศึกษา 3(2-2-5) คบ4 631811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาํนาจ_ส03 1522101 ศาสนาศึกษา 3(2-2-5) คบ4 631811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
นิรมล01 1531111- ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) ศศบ4 641230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สริิญญา01 1532112 ระบบคาํและระบบประโยคในภา 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
ชุติกานต์01 1532122- สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังก 3(2-2-5) ศศบ4 631230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ชุติกานต์02 1532122- สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังก 3(2-2-5) ศศบ4 631230202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_ก01 1532204+ วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิ3(2-2-5) ศศบ4 631230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_ก02 1532204+ วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเชิงปฏิ3(2-2-5) ศศบ4 631230202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ฤทยั01 1534202- ภาษาศาสตร์กับการเรียนภาษา 3(3-0-6) ศศบ4 621230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
สปุระวีณ์01 1541109 ภาษาไทยในบริบทสังคมและวัฒ 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
ตุลาภรณ์01 1541312 วิวัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ4 641230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส01 1541422+ วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3(3-0-6) ศศบ4 641230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
สภุาวดี_ย01 1541721 ภาษา วรรณกรรม สังคม 3(3-0-6) ศศบ4 641230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
นิตยา_ม01 1542117 ลักษณะภาษาไทยสาํหรับชาวต่าง 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
อรทยั_จ01 1542123+ ระบบเสียงภาษาไทย 3(3-0-6) ศศบ4 641230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส01 1542125 ภาษากับการคิดและการใช้เหตุผ 3(3-0-6) ศศบ4 631230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อรทยั_จ01 1542226. การพัฒนาทักษะทางภาษา 3(3-0-6) ศศบ4 631230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ชัยเนตร01 1542247 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
ตุลาภรณ์01 1542322 วิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิ 3(3-0-6) ศศบ4 631230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
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สภุาวดี_ย01 1542423 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธร 3(3-0-6) ศศบ4 631230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
สริิญญา01 1542435 นิทานพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
สปุระวีณ์02 1542436 วรรณกรรมเอกของไทยสาํหรับชา3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
อรทยั_จ01 1543223 วาทการ 3(2-2-5) ศศบ4 631230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ทตัพิชา01 1543253- ภาษาไทยกับการสื่อสารในองค์กร3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
สภุาวดี_ย01 1543425 วรรณกรรมวิจารณ์เบื้องต้น 3(3-0-6) ศศบ4 621230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส01 1543428 คติชนวิทยา 3(2-2-5) ศศบ4 621230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
สภุาวดี_ย01 1543429 วรรณกรรมการละคร 3(3-0-6) ศศบ4 631230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อภิชาติ_ล02 1543606 ภาษาไทยสาํหรับการล่าม 1 2(2-0-4) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์01 1543620 ศิลปะการเขียนร้อยแก้วและร้อยก3(2-2-5) ศศบ4 621230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
อรทยั_จ01 1543621 การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) ศศบ4 621230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ตุลาภรณ์01 1543922 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางภาษาไ3(2-2-5) ศศบ4 621230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ทตัพิชา01 1544438 วรรณกรรมร่วมสมัยสาํหรับชาวต่ 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
นิตยา_ม01 1544804- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 5(450) ศศบ4 611235501 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
นิตยา_ม02 1544804- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 5(450) ศศบ4 631635701 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
นิตยา_ม03 1544804- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 5(450) ศศบ4 631635702 ไทยฯสื่อสาร สอบนอกตาราง
สภุาวดี_ย01 1544822 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภ 5(450) ศศบ4 611230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
Daniel_rid01 1551102- การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ศศบ4 641230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ศจีรัตน์01 1551114+ การอ่าน 2 3(2-2-5) ศศบ4 641230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
เอื้อมพร01 1551116- การเขียน 2 3(2-2-5) ศศบ4 641230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ศจีรัตน์01 1552303- วรรณกรรมสาํหรับเดก็ 3(3-0-6) ศศบ4 631230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
เกวลิน02 1552303- วรรณกรรมสาํหรับเดก็ 3(3-0-6) ศศบ4 631230202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อจัฉริยา03 1553108 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเส 3(2-2-5) ศศบ4 621230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ชุติกานต์01 1553222- การแปล 2 3(2-2-5) ศศบ4 621230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
Richard01 1553322 วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย3(3-0-6) ศศบ4 621230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
นริศรา01 1553616 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ์ 3(2-2-5) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นริศรา01 1553622- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) บธบ4 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
นิรมล01 1553623- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) ศศบ4 621230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
นริศรา01 1553625- ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) ศศบ4 621230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
จิตรลดา_ม01 1554822- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 5(450) ศศบ4 611230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
จิตรลดา_ม02 1554822- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษา 5(450) ศศบ4 611230202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
นิชธาวัลย์01 1571201- การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) ศศบ4 641235001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
กติติญา01 1572311 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
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บัณศิกาญจ01 1572621 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(2-2-5) คบ4 631813501การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
กติติญา01 1573112 ภาษาจีน 6 3(3-0-6) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นิชธาวัลย์01 1573604 การแปลภาษาไทย-จีน 3(2-2-5) ศศบ4 621235001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
สพุรรณิการ์01 1573701. ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐา 3(2-2-5) ศศบ4 621235001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
บัณศิกาญจ01 1573723 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) คบ4 621815001การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
บัณศิกาญจ01 1573921 การวิจัยทางการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) คบ4 621815001การสอนฯจีน สอบนอกตาราง
เพ็ญพรรษา01 1574802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภ 5(450) ศศบ4 611235001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
กติติญา01 1574911 สัมมนาภาษาจีน 3(2-2-5) คบ 611815001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
รัชนีวรรณ01 1592704 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) ศศบ4 631230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
รัชนีวรรณ02 1592704 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) ศศบ4 631230202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์01 1641301- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี 3(2-2-5) คบ4 641811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์02 1641301- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี 3(2-2-5) คบ4 641811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์03 1641301- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี 3(2-2-5) คบ4 641811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์01 1642201 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6) คบ 611811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์02 1642201 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6) คบ 611811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์03 1642201 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6) คบ 611811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
วิเชิด01 1642202 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) คบ4 631811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
วิเชิด02 1642202 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) คบ4 631811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
วิเชิด03 1642202 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) คบ4 631811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2003913- การศึกษาอิสระออกแบบผลิตภัณ 3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
นันทยิา01 2003916 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2004803- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ 5(450) ศลบ4 611233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์01 2004911- การนาํเสนอผลงานศิลปะและการ3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2004912+ การศึกษาอิสระออกแบบนิเทศศิ 3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2011106- สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) ศลบ4 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2013101+ ศิลปวิจารณ์ 3(3-1-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2021106- วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ศลบ4 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2022108* จิตรกรรมไทยประยุกต์ 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2022114- จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งประยุกต์ 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2022115 จิตรกรรมสีนํา้พื้นฐาน 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2022303+ ประติมากรรมประยุกต์ 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2023116+ การศึกษาอิสระประยุกต์ศิลป์ 3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ธงชัย_ป01 2023119- จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ประยุกต์ 3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
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เจษฎา_ท01 2031107- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) ศลบ4 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์01 2032117 การออกแบบโฆษณา 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์01 2032204+ โปรแกรม 3 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์01 2032409. การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเ 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
ศิริกร01 2041104- การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ 3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
นันทยิา01 2042104- การออกแบบของที่ระลึก 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2042112- การออกแบบ 3 มิติ 3(2-2-5) ศลบ4 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
นันทยิา01 2042127+ การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2042213 การสร้างสรรค์ 3 มิติ 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
เจษฎา_ท01 2042501- การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1 3(2-2-5) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ภ01 2043201- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) ศลบ4 621233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2061315 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2061316 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2(2-0-4) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2061317 การฟัง การอ่าน 1(0-2-1) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2061318- การฟัง การอ่าน 1(0-2-1) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ศรชัย01 2061412+ ปฏบิัติเครื่องลมไม้ 2 2(1-2-3) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2061414+ ปฏบิัติเครื่องทองเหลือง 2 2(1-2-3) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2061418+ ปฏบิัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 2 2(1-2-3) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2061419+ ปฏบิัติกีตาร์เบส 1 2(1-2-3) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2061423 ปฏบิัติเปียโน 1 2(1-2-3) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2061424+ ปฏบิัติเปียโน 2 2(1-2-3) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปฏริปู01 2061426+ ปฏบิัติเครื่องกระทบ 2 2(1-2-3) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2061428+ ปฏบิัติขับร้อง 2 2(1-2-3) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
อดิศร01 2061432 ปฏบิัติรวมวง 2 1(0-2-1) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2061435 ปฏบิัติขับร้องประสานเสียง 1 2(1-2-3) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2062308- หลักการโยธวาทิต 3(3-0-6) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2062309- การอาํนวยเพลงเบื้องต้น 3(2-2-5) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2062316- ทฤษฎีดนตรีสากล 4 2(2-0-4) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2062331- ประวัติดนตรีตะวันตกยุคบาโรค 3(3-0-6) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2062414+ ปฏบิัติเครื่องทองเหลือง 4 2(1-2-3) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2062418+ ปฏบิัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 4 2(1-2-3) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง

01 2062420+ ปฏบิัติกีตาร์เบส 4 2(1-2-3) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2062424+ ปฏบิัติเปียโน 4 2(1-2-3) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
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ปฏริปู01 2062426+ ปฏบิัติเครื่องกระทบ 4 2(1-2-3) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2062428+ ปฏบิัติขับร้อง 4 2(1-2-3) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปฏริปู01 2062432 ปฏบิัติรวมวง 4 1(0-2-1) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2063316- ทฤษฎีดนตรีสากล 6 2(2-0-4) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2063327 การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรั 3(3-0-6) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2063328 การเรียบเรียงเสียงประสานจากท 3(3-0-6) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2063333 สวนศาสตร์ดนตรี 3(3-0-6) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ศรชัย01 2063412+ ปฏบิัติเครื่องลมไม้ 6 2(1-2-3) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2063414+ ปฏบิัติเครื่องทองเหลือง 6 2(1-2-3) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2063418+ ปฏบิัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 6 2(1-2-3) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2063420+ ปฏบิัติกีตาร์เบส 6 2(1-2-3) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2063424+ ปฏบิัติเปียโน 6 2(1-2-3) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปฏริปู01 2063426+ ปฏบิัติเครื่องกระทบ 6 2(1-2-3) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2063428+ ปฏบิัติขับร้อง 6 2(1-2-3) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พรสวรรค์01 2063810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2063915 การวิจัยดนตรี 3(2-2-5) ศศบ4 621230401ดนตรี สอบนอกตาราง
พงษ์วิกรานต์01 2064317 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีต 3(3-0-6) ศศบ4 611230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2064318 ทฤษฎีการสอดทาํนอง 3(3-0-6) ศศบ4 611230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ปราการ01 2064718 กฎหมายสาํหรับสื่อและงานบันเทิ3(3-0-6) ศศบ4 611230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ศรชัย01 2064719 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประก 3(3-0-6) ศศบ4 611230401ดนตรี สอบนอกตาราง
นิรันดร์01 2064909- การศึกษาเอกเทศทางดนตรี 3(2-2-5) ศศบ4 611230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ทยากร_ส01 2064915- การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) ศศบ4 611230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์01 2503902 การวิจัยเชิงปฏบิัติการทางสังคมศึ3(2-2-5) คบ4 621811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ภิญญพันธุ์02 2503902 การวิจัยเชิงปฏบิัติการทางสังคมศึ3(2-2-5) คบ4 621811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รัชฎาภรณ์01 2504903- สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 611811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รัชฎาภรณ์02 2504903- สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 611811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รัชฎาภรณ์03 2504903- สัมมนาสังคมศึกษา 3(2-2-5) คบ 611811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
กิ่งแก้ว01 2511301 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) ศศบ4 641230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
กิ่งแก้ว01 2533102- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวั 3(3-0-6) คบ 611811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
กิ่งแก้ว02 2533102- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวั 3(3-0-6) คบ 611811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ธนุพงษ์03 2533102- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวั 3(3-0-6) คบ 611811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
วารินทร์01 2541301- ภมูิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) คบ4 641811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ชนมธ์นัช02 2541301- ภมูิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) คบ4 641811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
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ชนมธ์นัช03 2541301- ภมูิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) คบ4 641811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_บ01 2542201- สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) คบ4 631811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_บ02 2542201- สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) คบ4 631811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_บ03 2542201- สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) คบ4 631811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
วารินทร์01 2543203- ภมูิศาสตร์ประชากร 3(2-2-5) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วารินทร์01 2543407- ภมูิสารสนเทศ 3(2-2-5) คบ 611811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
วารินทร์02 2543407- ภมูิสารสนเทศ 3(2-2-5) คบ 611811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
วารินทร์03 2543407- ภมูิสารสนเทศ 3(2-2-5) คบ 611811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ชนมธ์นัช04 2544207- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล3(2-2-5) คบ4 621811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ชนมธ์นัช05 2544207- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล3(2-2-5) คบ4 621811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รัชฎาภรณ์01 2551104+ การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) คบ4 641811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รัชฎาภรณ์02 2551104+ การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) คบ4 641811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
รัชฎาภรณ์03 2551104+ การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) คบ4 641811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
ณัฐพงษ์01 2551106 ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม 3(3-0-6) รบ4 641233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
อญัธชิา01 2551107 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) รปบ4 641233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
อญัธชิา02 2551107 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) รบ4 641233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
เทวฤทธิ์01 2551301- ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) รบ4 631233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
ณัฐพงษ์01 2552103. การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย3(2-2-5) รบ4 631233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
ณัฐพงษ์01 2552105 การเมืองกับศาสนา 3(3-0-6) รบ4 621233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
ดวงใจ_พ01 2552201. การเมืองการปกครองในเอเชียตะ 3(3-0-6) รบ4 631233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
อญัธชิา01 2552202. การเมืองการปกครองในเอเชียตะ 3(3-0-6) รบ4 631233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
วิศท์01 2552301- นโยบายสาธารณะและการวางแผ 3(3-0-6) รบ4 621233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
รัชฎาภรณ์01 2553103- การเมืองไทย 3(3-0-6) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อมัฤตา01 2553201. โลกาภิวัตน์กับการเมือง 3(3-0-6) รบ4 621233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
ดวงใจ_พ01 2553203 การเมืองและการปกครองของปร 3(3-0-6) รบ4 621233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
อมัฤตา01 2553902. สัมมนาประเดน็ทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) รบ4 621233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
อญัธชิา01 2554803 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐศาสต 5(450) รบ4 611233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
พฤกษา01 2561210 กฎหมายลักษณะละเมิด 2(2-0-4) นบ4 641233901 นิติฯ สอบนอกตาราง
นิศาชล01 2561501- กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป 3(3-0-6) รปบ4 631233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
เกยีรติสดุา01 2562102 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) คบ4 631811001สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
เกยีรติสดุา02 2562102 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) คบ4 631811002สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อคัจร03 2562102 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) คบ4 631811003สังคมศึกษา สอบนอกตาราง
อาระดา01 2562311 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3(3-0-6) นบ4 631233901 นิติฯ สอบนอกตาราง
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พฤกษา01 2562408 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) นบ4 631233901 นิติฯ สอบนอกตาราง
นิศาชล01 2562501- กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 3(3-0-6) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
เกยีรติสดุา02 2562506 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พฤกษา03 2562506 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ประภาพร_ส01 2562511 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคค2(2-0-4) นบ4 631233901 นิติฯ สอบนอกตาราง
ประภาพร_ส01 2563503- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
มณีรัตน์_จ01 2563505- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
พฤกษา01 2563508+ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่ว 3(3-0-6) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
มณีรัตน์_จ01 2563511 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาํผิดข 2(2-0-4) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
มณีรัตน์_จ01 2563518 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
มณีรัตน์_จ01 2563606 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
จาตุรนต์01 2563705 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 3(3-0-6) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อคัจร01 2564101 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อคัจร01 2564305 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ประภาพร_ส01 2564410 นิติวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
ฐาปนี01 2564411 การว่าความและศาลจาํลอง 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อคัจร01 2564516 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
อาระดา01 2564605 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาควา 2(2-0-4) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อาระดา01 2564606 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาควา 2(2-0-4) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อคัจร01 2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎห 5(450) นบ4 611233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
มณีรัตน์_จ01 2564806 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาํผิดข 2(2-0-4) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
อาระดา01 2564903+ สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาควา 2(2-0-4) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
อาระดา01 2564904+ สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาควา 2(2-0-4) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ สอบนอกตาราง
ธนุพงษ์01 2581101- ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) ศศบ4 641230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
อมาพร01 2582202- กระบวนการพัฒนาชุมชนในศตว 3(2-2-5) ศศบ4 631230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
กิ่งแก้ว01 2582203 ภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) ศศบ4 631230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ขตัติยา01 2582303 อาเซียนกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) ศศบ4 631230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
วิไลลักษณ์_พ01 2582403 การระดมทุนเพื่อการพัฒนาชุมช 3(2-2-5) ศศบ4 631230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ปิยรัตน์01 2583202- เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) ศศบ4 621230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ธนุพงษ์01 2583203- เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนา 3(3-0-6) ศศบ4 621230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ปวีณา_ง01 2583305 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) ศศบ4 621230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ปวีณา_ง01 2583406 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเครา3(3-0-6) ศศบ4 621230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ขตัติยา01 2583504 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3(3-0-6) ศศบ4 621230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
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อมาพร01 2583902 การวิจัยภาคสนาม 3(2-2-5) ศศบ4 621230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ปิยรัตน์01 2584802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านก 5(450) ศศบ4 611230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
พัชรสฤษดิ์01 2591402 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) รปบ4 641233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
เทวฤทธิ์01 2591403 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) รปบ4 641233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
พัชรสฤษดิ์01 2592102 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) รปบ4 621233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
วิศท์01 2592201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) รปบ4 631233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
วรญา_จ01 2592501 การบริหารงานคลังและงบประมา 3(3-0-6) รปบ4 631233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
วรญา_จ01 2593101 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) รปบ4 621233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
พัชรสฤษดิ์01 2593302 จริยธรรมสาํหรับนักบริหารงานภ 3(3-0-6) รปบ4 621233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
ณัฎฐ์ดนัย01 2593401 สถิติสาํหรับนักรัฐประศาสนศาสต3(2-2-5) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
รัชดาพร01 2593403 การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) รปบ4 621233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
ณัฎฐ์ดนัย01 2593404 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศ 3(2-2-5) รปบ4 621233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
รัชดาพร01 2593407 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) รปบ4 621233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
วรญา_จ01 2594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรั 5(450) รปบ4 611233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
วรญา_จ02 2594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรั 5(450) รปบ4 611233302 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
รัชดาพร01 2594892 สหกิจศึกษาด้านรัฐประศาสนศาส 6(640) รปบ4 611233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
รัชดาพร02 2594892 สหกิจศึกษาด้านรัฐประศาสนศาส 6(640) รปบ4 611233302 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์01 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศศบ4 631230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์02 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) วทบ4 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
อรทยั_จ03 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) รปบ4 641233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์05 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ4 641241601การตลาด สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์06 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ4 641242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ณัฐนรินทร์08 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) วทบ4 641223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
จิตรลดา_ม01 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) วทบ4 641223801 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง
จิตรลดา_ม02 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) วทบ4 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
นิรมล03 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) สบ4 641229401สาธารณสุข สอบนอกตาราง
Daniel_rid04 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศศบ4 641230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_ก05 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) รปบ4 641233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
จิตรลดา_ม06 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศลบ4 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_ก07 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) นบ4 641233901 นิติฯ สอบนอกตาราง
ศจีรัตน์08 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) นศบ4 641235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
นิรมล09 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ4 641240101การจัดการ สอบนอกตาราง
เอื้อมพร10 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ4 641241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
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เอื้อมพร11 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ4 641242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
รัชนีวรรณ12 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ศศบ4 641242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
ศจีรัตน์13 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ4 641249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
เอื้อมพร14 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
รัชนีวรรณ15 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ 641641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
เอื้อมพร16 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) บธบ 641641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
รัชนีวรรณ17 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) วทบ4 641223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
เกวลิน01 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วทบ4 631228201วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
นริศรา01 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นริศรา02 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) บธบ4 631240101การจัดการ สอบนอกตาราง
นริศรา03 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
เกวลิน04 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วทบ4 641223801 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง
เกวลิน05 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วทบ4 641223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
Daniel_rid06 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วทบ4 641224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
พชรวลี07 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วทบ4 641225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
พชรวลี08 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) ทลบ4 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
นริศรา10 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) บธบ4 641241601การตลาด สอบนอกตาราง
Daniel_rid12 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์02 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์03 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) วทบ4 641223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์04 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ศศบ4 641230401ดนตรี สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์05 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ศศบ4 641230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์06 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ศศบ4 641235001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์07 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) บธบ4 641241601การตลาด สอบนอกตาราง
ชลาพันธ์08 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) บธบ 641641601การตลาด สอบนอกตาราง
อนันต์_อ02 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) สบ4 631229401สาธารณสุข สอบนอกตาราง
สวุรัฐ03 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศศบ4 631230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ประหยดั04 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
สวุรัฐ06 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) รปบ4 641233301 รัฐฯศาสตร์ สอบนอกตาราง
อนันต์_อ07 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) บธบ4 641242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
อนันต์_อ08 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศศบ4 641242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
ทตัพิชา01 9011206 วรรณกรรมกับชีวิต 3(3-0-6) นศบ4 641235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส01 9011207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) ศลบ4 641233601 ศิลปะฯ สอบนอกตาราง
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ภานุวัฒน์_ส02 9011207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
ภานุวัฒน์_ส03 9011207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) วทบ4 641223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
พงศธร01 9011304 ภมูิสังคมภาคเหนือตอนบน 3(3-0-6) ศศบ4 641230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
ชัยเนตร01 9011305 ลาํปางศึกษา 3(3-0-6) วทบ4 631223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
ชัยเนตร02 9011305 ลาํปางศึกษา 3(3-0-6) ศศบ4 631230401ดนตรี สอบนอกตาราง
สวุรัฐ01 9011306 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) วทบ4 631621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
นิศาชล01 9011307 กฎหมายในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) วทบ4 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
นิศาชล02 9011307 กฎหมายในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) บชบ4 631250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
อนันต์_อ04 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) ศศบ4 641230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง

สกุญัญา_ซ01 1572302- การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) ศศบ4 631235001ภาษาจีน 13.30-15.307  ม.ีค. 65 อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก

อภิชาติ_ล01 1573722 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับ 3(2-2-5) คบ4 621815001การสอนฯจีน 13.30-16.307  ม.ีค. 65 อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

ธวีรา01 1574112 การพัฒนาความสามารถในการส 3(3-0-6) คบ 611815001ภาษาจีน 13.30-16.307  ม.ีค. 65 อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

ฐาปนี01 2561209 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั 3(3-0-6) นบ4 641233901 นิติฯ 13.30-16.307  ม.ีค. 65 อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์

อภิชาติ_ล01 1571222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) คบ4 641813501การสอนฯจีน 10.20-11.207  ม.ีค. 65 อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล

ขตัติยา14 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631815601 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา

ประหยดั15 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631815701 ชีววิทยา 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ขตัติยา16 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา

ปวีณา_ง17 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631815901 ฟิสิกส์ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ปวีณา งามประภาสม

ปวีณา_ง21 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631815602 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ปวีณา งามประภาสม

สพุรรณิการ์01 1500117 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) รบ4 631233401การเมืองและการป 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา

เพ็ญพรรษา01 1572203 การสนทนาภาษาจีน 3(2-2-5) ศศบ4 631235001ภาษาจีน 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.เพญ็พรรษา  ชัยธีระสุเวท

อมัฤตา01 9032911 พลเมืองเข้มแขง็และการต่อต้านก3(2-2-5) รบ4 641233401การเมืองและการป 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์

Wang01 1574412 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) คบ 611815001ภาษาจีน 13.30-16.308  ม.ีค. 65 MissWang Huan

ภานุวัฒน์01 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วทบ4 631221101พลังงาน 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

ภานุวัฒน์02 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ทลบ4 631226701 โยธา 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

ภานุวัฒน์03 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วทบ4 631228201วท.เทคโนฯอาหาร 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

ภานุวัฒน์04 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

เสาวรีย์05 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) รปบ4 631233301 รัฐฯศาสตร์ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 อ.เสาวรีย์ บุญสา

ณัฎฐ์ดนัย06 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) นศบ4 631235401 นิเทศ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

ณัฎฐ์ดนัย07 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ4 631240101การจัดการ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

วรญา_จ08 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ4 631241601การตลาด 10.20-12.208  ม.ีค. 65 อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี

วิศท์09 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ4 631241701คอมฯธุรกิจ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร
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ณัฎฐ์ดนัย10 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

วรญา_จ11 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ4 631641601การตลาด 10.20-12.208  ม.ีค. 65 อ.วรญา  จตุพัฒน์รังสี

วิศท์12 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ4 631641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วิศท์  เศรษฐกร

ภานุวัฒน์13 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วทบ4 641224201วท.คอมพิวเตอร์ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

อมัฤตา14 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) สบ4 641229401สาธารณสุข 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์

ณัฐพงษ์15 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ4 641249001 โลจิสติกส์ฯ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ณัฐพงษ์  คันธรส

ภานุวัฒน์16 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) วทบ 641621201สารสนเทศ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

ภานุวัฒน์17 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) ทลบ 641627001 โยธา 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ

ณัฎฐ์ดนัย18 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) บธบ 641641001การจัดการเทียบโอ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย

อนันต์_อ10 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641813501การสอนฯจีน 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด

อนันต์_อ19 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641818601ปฐมวัย 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด

อนันต์_อ20 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641818602ปฐมวัย 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.อนันต์  อุปสอด

ฤทยั01 9011105 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) วทบ4 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช

ธวีรา01 1574211 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์ 3(2-2-5) คบ4 621815001การสอนฯจีน 13.30-16.309  ม.ีค. 65 อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

ฐาปนี01 2562205 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป3(3-0-6) นบ4 631233901 นิติฯ 13.30-16.309  ม.ีค. 65 อ.ฐาปนี   ชุมพลวงศ์

เหนือขวัญ01 1574712 การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 2 3(2-2-5) คบ 611815001ภาษาจีน 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน

ฤทยั01 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช

ฤทยั02 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) วทบ4 631224201วท.คอมพิวเตอร์ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช

ฤทยั04 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) ศศบ4 631230401ดนตรี 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช

อจัฉริยา05 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) ศศบ4 631235001ภาษาจีน 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์

จิตรลดา_ม06 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) บธบ4 631242301 ธุรกิจดิจิทัล 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.จิตรลดา  มูลมา

จิตรลดา_ม07 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.จิตรลดา  มูลมา

จิตรลดา_ม08 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.จิตรลดา  มูลมา

จิตรลดา_ม09 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.จิตรลดา  มูลมา

ฤทยั10 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน 3(3-0-6) ทลบ4 641226701 โยธา 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ฤทัย  พานิช

สพุรรณิการ์01 1571102* ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) ศศบ4 641235001ภาษาจีน 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา

ธวีรา01 1571122 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) คบ4 641813501การสอนฯจีน 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.ธีวรา  จันทรสุรีย์

เพ็ญพรรษา01 9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.เพญ็พรรษา  ชัยธีระสุเวท

สริิรัตน์02 9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) บชบ4 631250101 บัญชีบัณฑิต 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.สิริรัตน์  วาวแวว

สกุญัญา_ซ01 9011311 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตปร3(2-2-5) บชบ4 641250101 บัญชีบัณฑิต 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก

จาตุรนต์01 2563601. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกค 3(3-0-6) นบ4 621233901 นิติศาสตร์ 13.30-16.3010 ม.ีค. 65 ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล

เหนือขวัญ01 1574413 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน 2(1-2-3) คบ 611815001ภาษาจีน 10.20-11.2010 ม.ีค. 65 อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

กติติญา01 1572524 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) คบ4 631813501การสอนฯจีน 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.กิตติญา  ตุ้ยคาํ

อคัจร01 2562506 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) รปบ4 631233301 รัฐฯศาสตร์ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.อัคจร แมะ๊บ้าน

เกวลิน01 9011111 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) วทบ4 631221101พลังงาน 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

เกวลิน03 9011111 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) วทบ4 641223901นวัตกรรมธุรกิจอา 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช

ประหยดั01 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) วทบ4 641225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ประหยดั02 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) วทบ4 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ประหยดั04 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) นบ4 641233901 นิติฯ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

ประหยดั05 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) บธบ4 641241701คอมฯธุรกิจ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ประหยัด ช่วยงาน

จาตุรนต์02 2561402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) รบ4 641233401การเมืองและการป 13.30-15.3011 ม.ีค. 65 รศ.พฤกษา เครือแสง

จาตุรนต์01 2561402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) นบ4 641233901 นิติฯ 13.30-16.3011 ม.ีค. 65 ผศ.จาตุรนต์ วรรณนวล

สกุญัญา_ซ01 1571301 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) ศศบ4 641235001ภาษาจีน 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก

กติติญา01 1571321 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) คบ4 641813501การสอนฯจีน 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.กิตติญา  ตุ้ยคาํ

สริิรัตน์01 1572102* ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) ศศบ4 631235001ภาษาจีน 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 อ.สิริรัตน์  วาวแวว

Wang01 1573503 นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6) ศศบ4 621235001ภาษาจีน 13.30-16.3014 ม.ีค. 65 MissWang Huan

เหนือขวัญ01 1572124 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) คบ4 631813501การสอนฯจีน 10.20-11.5014 ม.ีค. 65 อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน

Wang01 1572501- วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) ศศบ4 631235001ภาษาจีน 13.30-16.3015 ม.ีค. 65 MissWang Huan

เพ็ญพรรษา01 1573602. ไวยากรณ์ภาษาจีน 2 3(3-0-6) ศศบ4 621235001ภาษาจีน 10.20-12.2015 ม.ีค. 65 อ.เพญ็พรรษา  ชัยธีระสุเวท

นิชธาวัลย์01 1573705 สนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) ศศบ4 621235001ภาษาจีน 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 อ.นิชธาวัลย์ ฟูคาํ

สริิรัตน์01 1573703. ภาษาจีนเพื่องานบริการ 3(2-2-5) ศศบ4 621235001ภาษาจีน 10.20-12.2016 ม.ีค. 65 อ.สิริรัตน์  วาวแวว
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

มนัสชนก11 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
มนัสชนก12 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
จตุทพิย์14 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
นงลักษณ์15 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
สขุี16 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641815801 เคมี สอบนอกตาราง
พิบูลย์17 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
จตุทพิย์21 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
เยาวเรศ01 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_ช02 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ศาสตรา03 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
พูนฉวี05 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621815801 เคมี สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_ช08 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ชนิกา08 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ชนิกา09 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ดวงจันทร์_ก13 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
สมศักดิ์__ก14 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ไพบูลย_์ม15 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
พูนฉวี16 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611815801 เคมี สอบนอกตาราง
จตุทพิย์18 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
คมคาย08 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
คมคาย09 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
อ.วิทยทัว่ไป13 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
อ.วิทยทัว่ไป14 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
อ.เคมี15 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815801 เคมี สอบนอกตาราง
อ.เคมี16 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815802 เคมี สอบนอกตาราง
อ.ฟิสกิส์17 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
อ.ชีววิทยา01 1005806- การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
ปริญญภาษ01 1022202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ดวงจันทร์_ก01 1024611 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้3(2-2-5) คบ 611815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
สมศักดิ์__ก02 1024611 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้3(2-2-5) คบ 611815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
จตุทพิย์01 1024613- การจัดการเรียนรู้และการจัดการช3(2-2-5) คบ 611815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
วิลาศ01 1024615- การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั3(2-2-5) คบ 611815801 เคมี สอบนอกตาราง
ไพบูลย_์ม01 1024617- การจัดการเรียนรู้และการจัดการช3(2-2-5) คบ 611815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ชนิกา01 1025604- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) คบ 611814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ชนิกา02 1025604- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) คบ 611814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
สมชาย_ม01 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเ 3(2-2-5) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
เชาว์วุฒิ01 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สมศักดิ์__ก01 4002603 สะเตม็ศึกษาสาํหรับครูวิทย์ 3(2-2-5) คบ4 631815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
สมศักดิ์__ก02 4002603 สะเตม็ศึกษาสาํหรับครูวิทย์ 3(2-2-5) คบ4 631815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ดวงจันทร์_ก01 4003603 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระ 3(2-2-5) คบ4 621815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ดวงจันทร์_ก01 4003605 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิท 3(2-2-5) คบ4 631815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ดวงจันทร์_ก02 4003605 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิท 3(2-2-5) คบ4 631815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ไพบูลย_์ม01 4003903- สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) คบ 611815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ไพบูลย_์ม02 4003903- สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) คบ 611815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
จตุทพิย์01 4003904 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศ 3(2-2-5) คบ4 621815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
เยาวเรศ01 4003905 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเร3(2-2-5) คบ4 621815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
เยาวเรศ01 4004901- โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(1-4-4) คบ 611815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
เยาวเรศ02 4004901- โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(1-4-4) คบ 611815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
วิลาศ01 4004904 การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) คบ 611815801 เคมี สอบนอกตาราง
พิบูลย์01 4011306- ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พิบูลย์01 4013501- ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1 3(2-2-5) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ดลฤดี01 4014901- โครงการวิจัยทางฟิสิกส์ 3(1-4-4) คบ 611815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
ถรินันท์01 4014902- สัมมนาทางฟิสิกส์ 2(1-2-3) คบ 611815901 ฟิสิกส์ สอบนอกตาราง
ณรงค์_คช01 4022616- เคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) วทบ4 631228201วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
ณรงค์_คช01 4022622 เคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) คบ4 641815801 เคมี สอบนอกตาราง
พันสรวง01 4023703- เสริมทักษะปฏบิัติการเคมี 2(1-2-3) วทบ4 641223801 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง
วิลาศ01 4023735- สเปกโทรสโกปีในเคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) คบ 611815801 เคมี สอบนอกตาราง
วิภานุช01 4023750 การจัดการสารเคมีอันตราย 3(3-0-6) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วิภานุช01 4023751 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี สอบนอกตาราง
อภิรักษ์_ช01 4023752 เคมีเกี่ยวกับสี 3(2-2-5) คบ4 641815801 เคมี สอบนอกตาราง
วิลาศ01 4023806 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-2-5) คบ4 621815801 เคมี สอบนอกตาราง
สาํเริง01 4023807- การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี สอบนอกตาราง
วีรนุช01 4023906 โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2) คบ4 621815801 เคมี สอบนอกตาราง
สขุี01 4023907 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) คบ4 621815801 เคมี สอบนอกตาราง
วีรนุช01 4024901+ โครงการวิจัยทางเคมี 3(1-4-4) คบ 611815801 เคมี สอบนอกตาราง
วิภานุช01 4024902- สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3) คบ 611815801 เคมี สอบนอกตาราง
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ชัดนารี01 4031112 ชีววิทยาสาํหรับครู 2 3(2-2-5) คบ4 641815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ชัดนารี02 4031112 ชีววิทยาสาํหรับครู 2 3(2-2-5) คบ4 641815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
องัคณา01 4032104 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของ 3(2-3-4) คบ4 631815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
สรุกานต์01 4032701 การสร้างสื่อการเรียนการสอนทา 3(1-4-4) คบ4 631815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
นงลักษณ์01 4034503 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางชี 3(1-4-4) วทบ4 641223801 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง
พรอนันต์01 4034901- โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(1-4-4) คบ 611815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
นงลักษณ์01 4034902- สัมมนาทางชีววิทยา 2(1-2-3) คบ 611815701 ชีววิทยา สอบนอกตาราง
ถรินันท์01 4042101- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 4(3-2-7) 611034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
เอกชัย01 4062101- ชลธีวิทยา 3(2-2-5) วทบ4 621228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง
พิมผกา01 4063425 การจัดการวัตถุอันตรายและของเ 3(2-2-5) วทบ4 621228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง
อ.วิทยส์ิ่ง01 4064802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิ 5(450) วทบ4 611228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง
ณัฐกฤษฎ์01 4074802- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธา 7(450) สบ4 611229401สาธารณสุข สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_ช01 4091205 ระบบจาํนวน 3(2-2-5) คบ4 641814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_ช02 4091205 ระบบจาํนวน 3(2-2-5) คบ4 641814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
สมเกยีรติ_ช01 4091401- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) วทบ4 641224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
พิฐชญาณ์01 4091405 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) คบ4 641814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
พิฐชญาณ์02 4091405 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) คบ4 641814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ปัทมา_อ01 4092607 คณิตศาสตร์สาํหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ชนิกา01 4092801 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระด3(2-2-5) คบ4 631814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ชนิกา02 4092801 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระด3(2-2-5) คบ4 631814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
พิมพ์ผกา01 4093802 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดั3(2-2-5) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
พิมพ์ผกา02 4093802 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดั3(2-2-5) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ศราวุธ_ส01 4094406- การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) คบ 611814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ศราวุธ_ส02 4094406- การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) คบ 611814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
นิภา01 4094903 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 611814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
นิภา02 4094903 สัมมนาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ 611814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ศราวุธ_ส01 4095401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ศราวุธ_ส02 4095401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
พิมพ์ผกา03 4095402 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 641814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
พิมพ์ผกา04 4095402 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 641814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
มนัสชนก01 4095403 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(2-2-5) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
มนัสชนก02 4095403 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(2-2-5) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ สอบนอกตาราง
ธญัลักษณ์01 4112201- ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) สบ4 631229401สาธารณสุข สอบนอกตาราง
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สมยั01 4121304- ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม3(2-2-5) วทบ4 641224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
โอฬาร01 4122108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
สมศักดิ์_ศ01 4122206 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) วทบ4 631224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
สมศักดิ์_ศ02 4122206 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) วทบ4 631621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
ชัยวุฒิ01 4122311 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แว3(2-2-5) วทบ4 631224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
วีรศักดิ์01 4122803 ทักษะทางวิชาชีพด้านวิทยาการค 1(45) วทบ4 621224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
อนุกจิ01 4123110 การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิ 3(2-2-5) วทบ4 621224601 เทคโนฯสารสนเท สอบนอกตาราง
อนุกจิ02 4123110 การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิ 3(2-2-5) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
ชัยวุฒิ02 4123311 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) วทบ4 621224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปกรณ์03 4123311 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
ปกรณ์01 4123317 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ4 621224601 เทคโนฯสารสนเท สอบนอกตาราง
ปกรณ์02 4123317 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ4 631621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
เยาวลักษณ์01 4123319 การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(2-2-5) วทบ4 631621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
โอฬาร01 4123514 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) วทบ4 621224601 เทคโนฯสารสนเท สอบนอกตาราง
วีรศักดิ์01 4123516 การประมวลผลภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) วทบ4 621224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ชัยวุฒิ01 4123520 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) วทบ4 621224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
เยาวลักษณ์01 4123521 ปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอ 3(2-2-5) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
พงษ์พร01 4123651 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อ 3(2-2-5) วทบ4 621224601 เทคโนฯสารสนเท สอบนอกตาราง
พงษ์พร02 4123651 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อ 3(2-2-5) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
อนุกจิ01 4123655 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง 3(2-2-5) วทบ4 621224601 เทคโนฯสารสนเท สอบนอกตาราง
สรุพงษ์_พ01 4123709+ ปฏบิัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วทบ4 621224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
สรุพงษ์_พ01 4123714 การประมวลผลแบบไร้สายและเค3(2-2-5) วทบ4 621224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปกรณ์01 4124516 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
วีรศักดิ์01 4124814- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท 2(90) วทบ4 631621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
อ.วิทยค์อม01 4124892+ สหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิ 6(540) วทบ4 611224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
อ.สารสนเทศ01 4124892. สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเท 6(640) วทบ4 611224601 เทคโนฯสารสนเท สอบนอกตาราง
สมยั01 4124912 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านเทคโ 3(2-2-5) วทบ4 631621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
โอฬาร01 4124919 สัมมนาและเตรียมการศึกษาค้นค3(3-0-6) วทบ4 621224601 เทคโนฯสารสนเท สอบนอกตาราง
โอฬาร03 4124919 สัมมนาและเตรียมการศึกษาค้นค3(3-0-6) วทบ 641621201สารสนเทศ สอบนอกตาราง
เชาว์วุฒิ01 9011302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) ศศบ4 641230701 พัฒนาชุมชน สอบนอกตาราง
เชาว์วุฒิ01 9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุ 3(3-0-6) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง

พรอนันต์01 4031201 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) คบ4 641815701 ชีววิทยา 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

โศภิษฐพร01 4063108 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) วทบ4 621228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

คมคาย01 4091617 คณิตศาสตร์สาํหรับงานวิจัยทางน3(3-0-6) วทบ4 641223901นวัตกรรมธุรกิจอา 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพง็ อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ

พิกุล01 9052712 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล3(2-2-5) รบ4 641233401การเมืองและการป 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.พิกุล  แสงงาม ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ

ถรินันท์01 4013403- ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(2-2-5) คบ 611815901 ฟิสิกส์ 13.30-16.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว อ.ดลฤดี สุขใจ

วรภรณ์02 5072407- เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) บธบ4 621241601การตลาด 10.20-11.507  ม.ีค. 65 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์

วรภรณ์03 5072407- เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) วทบ4 631621201สารสนเทศ 10.20-11.507  ม.ีค. 65 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์

วรภรณ์04 5072407- เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) บธบ4 631641601การตลาด 10.20-11.507  ม.ีค. 65 อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์

ละมาย01 4061104 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) คบ 611815601 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ละมาย จันทะขาว ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวินวงศ์

ละมาย02 4061104 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) คบ 611815602 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

อภิศักดิ์01 4061106 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(2-2-5) วทบ4 641223801 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร อ.นิภา จันทร์อ่อน

ชิสาพัชร์01 4073311 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 3(2-2-5) สบ4 631229401สาธารณสุข 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง อ.สุขี สุขดี

เยาวเรศ01 4022507 ชีวเคมี 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ

พิฐชญาณ์01 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.พิฐชญาณ์  กิ่งกํา้ อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข

พิฐชญาณ์02 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.พิฐชญาณ์  กิ่งกํา้ อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข

พิฐชญาณ์03 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) วทบ4 641225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.รัชนี  คะระวาด อ.ดร.อังคณา เชื้อเจด็ตน

พิฐชญาณ์04 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) บธบ4 641241701คอมฯธุรกิจ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.รัชนี  คะระวาด อ.ดร.อังคณา เชื้อเจด็ตน

ปัทมา_อ01 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายเพื่ 3(3-0-6) รปบ4 631233301 รัฐฯศาสตร์ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.ปัทมา อภิชัย อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ

สขุี02 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายเพื่ 3(3-0-6) วทบ4 631621201สารสนเทศ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.สุขี สุขดี รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี

ปัทมา_อ03 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายเพื่ 3(3-0-6) ศศบ4 631230201ภาษาอังกฤษ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.ว่าที่ร.ต.ดรโอฬาร เชี่ยวชาญ อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา

สขุี04 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายเพื่ 3(3-0-6) ศศบ4 641230401ดนตรี 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพง็ อ.ดร.พิมพ์ผกา  อินทะรส

เอกชัย05 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายเพื่ 3(3-0-6) ศศบ4 631230202ภาษาอังกฤษ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์

ณัฐกฤษฎ์06 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายเพื่ 3(3-0-6) ศศบ4 641235001ภาษาจีน 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวินวงศ์ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

ศิวัช_ต07 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายเพื่ 3(3-0-6) ศศบ 641635701 ไทยฯสื่อสาร 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว

สรุกานต์01 4031305 สัตววิทยา 3(2-3-4) คบ4 641815701 ชีววิทยา 13.30-16.308  ม.ีค. 65 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร อ.ปกรณ์ สันตกิจ

อภิศักดิ์01 4063423 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ 3(2-2-5) วทบ4 621228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว 13.30-16.308  ม.ีค. 65 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์

ณัฐกฤษฎ์01 4073314 กฎหมายและจรรยาบรรณสาธาร 3(3-0-6) สบ4 631229401สาธารณสุข 13.30-16.308  ม.ีค. 65 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์

พิภพ_น01 4011315 ฟิสิกส์สาํหรับครู 2 3(2-2-5) คบ4 641815601 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-12.208  ม.ีค. 65 อ.พิภพ นราแก้ว ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน

พิภพ_น02 4011315 ฟิสิกส์สาํหรับครู 2 3(2-2-5) คบ4 641815602 วิทย์ฯทั่วไป 10.20-12.208  ม.ีค. 65 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล ผศ.สมัย ศรีสวย

วีระ01 4012303 กลศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 631815901 ฟิสิกส์ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

ปัทมา_อ01 4091621 คณิตศาสตร์สาํหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) คบ4 641815901 ฟิสิกส์ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ปัทมา อภิชัย อ.ฉัตรสุดา  มาทา

นิภา01 4092601- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเ 3(2-2-5) คบ4 631814001คณิตศาสตร์ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 อ.นิภา จันทร์อ่อน อ.ชัชชฎาพร พิศมร

นิภา02 4092601- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเ 3(2-2-5) คบ4 631814002คณิตศาสตร์ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 อ.มนัสชนก  คนเฉลียว อ.ดร.วิภานุช  ใบศล

พิกุล05 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641810203ภาษาอังกฤษ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.พิกุล  แสงงาม รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

5



กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาศาสตร์
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เชาว์วุฒิ01 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) รบ4 631233401การเมืองและการป 13.30-15.309  ม.ีค. 65 อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

สขุี01 4022102- เคมี 2 3(2-2-5) วทบ4 641223801 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว 13.30-15.309  ม.ีค. 65 อ.สุขี สุขดี ผศ.ดร.สาํเริง นราแก้ว

ธรีาภรณ์01 4022406- เคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) วทบ4 631228201วท.เทคโนฯอาหาร 13.30-15.309  ม.ีค. 65 อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

ธรีาภรณ์01 4022407 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.พันสรวง อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ

ฉัตรสดุา02 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) วทบ4 641224201วท.คอมพิวเตอร์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 อ.ฉัตรสุดา  มาทา อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ

ฉัตรสดุา04 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) ศลบ4 641233601 ศิลปะฯ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ

ชิสาพัชร์05 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) นศบ4 641235401 นิเทศ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 อ.ชัชชฎาพร พิศมร ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว

ชิสาพัชร์01 4073312 เภสัชวิทยาสาธารณสุข 3(3-0-6) สบ4 621229401สาธารณสุข 13.30-16.309  ม.ีค. 65 อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

พิภพ_น01 4011309- ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-2-7) วทบ4 641223901นวัตกรรมธุรกิจอา 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.พิภพ นราแก้ว อ.ดร.อังคณา เชื้อเจด็ตน

พิภพ_น02 4011309- ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-2-7) วทบ4 641225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.ดลฤดี สุขใจ อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ

ชัดนารี01 4032103 ระบบวิทยาและความหลากหลาย 3(2-3-4) คบ4 631815701 ชีววิทยา 10.20-12.209  ม.ีค. 65 อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร

รัชนี01 4095402 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 631814001คณิตศาสตร์ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.รัชนี  คะระวาด อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์

รัชนี02 4095402 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 631814002คณิตศาสตร์ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพง็ ผศ.ว่าที่ร.ต.ดรโอฬาร เชี่ยวชาญ

สาํเริง01 4021119- เคมีสาํหรับครู 2 3(2-2-5) คบ4 641815601 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.สาํเริง นราแก้ว อ.ดร.วิภานุช  ใบศล

สาํเริง02 4021119- เคมีสาํหรับครู 2 3(2-2-5) คบ4 641815602 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ

พูนฉวี01 4021120 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) คบ4 641815901 ฟิสิกส์ 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ ผศ.ดร.พันสรวง

เยาวลักษณ์01 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย3(2-2-5) วทบ4 631223901นวัตกรรมธุรกิจอา 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล

พิกุล02 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย3(2-2-5) ศศบ4 631235001ภาษาจีน 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 ผศ.พิกุล  แสงงาม ผศ.ปัทมา อภิชัย

เยาวลักษณ์03 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย3(2-2-5) บธบ4 631249001 โลจิสติกส์ฯ 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล

เยาวลักษณ์04 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย3(2-2-5) วทบ4 631621201สารสนเทศ 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์ อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล

พงษ์พร06 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย3(2-2-5) นบ4 641233901 นิติฯ 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพง็ ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์

ชิสาพัชร์01 4073601- ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) สบ4 621229401สาธารณสุข 13.30-16.3010 ม.ีค. 65 อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวินวงศ์

พิมผกา01 4063424 การจัดการขยะมูลฝอย 3(2-2-5) วทบ4 621228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ละมาย จันทะขาว อ.พิฐชญาณ์  กิ่งกํา้

ฉัตรสดุา01 4072102- จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 3(3-0-6) สบ4 641229401สาธารณสุข 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.ฉัตรสุดา  มาทา รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี

ชัชชฎาพร01 4072105 หลักการตรวจร่างกาย 3(2-2-5) สบ4 631229401สาธารณสุข 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.ชัชชฎาพร พิศมร อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา

นิภา01 4093901 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) คบ4 621814001คณิตศาสตร์ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.นิภา จันทร์อ่อน รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา

นิภา02 4093901 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) คบ4 621814002คณิตศาสตร์ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์

คมคาย01 4112109- สถิติและความน่าจะเป็นสาํหรับวิ 3(2-2-5) วทบ4 631224201วท.คอมพิวเตอร์ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพง็ ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข

พิบูลย์01 4011312 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) คบ4 641815901 ฟิสิกส์ 13.30-15.3011 ม.ีค. 65 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ

ปัทมา_อ01 4011313 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) คบ4 641815701 ชีววิทยา 13.30-15.3011 ม.ีค. 65 ผศ.ปัทมา อภิชัย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

ปัทมา_อ02 4011313 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) คบ4 641815801 เคมี 13.30-15.3011 ม.ีค. 65 อ.พิภพ นราแก้ว ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว

ณัฐกฤษฎ์01 4073104 วิทยาการระบาดเบื้องต้น 3(3-0-6) สบ4 621229401สาธารณสุข 13.30-16.3011 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวินวงศ์ อ.ปกรณ์ สันตกิจ
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

วีระ01 4012503 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) คบ4 631815901 ฟิสิกส์ 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์

สขุี01 4021107- เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) วทบ4 631225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.สุขี สุขดี ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน

พูนฉวี01 4021114- เคมีทั่วไป 4(3-2-7) สบ4 641229401สาธารณสุข 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ ผศ.สมัย ศรีสวย

เยาวเรศ01 4022506 ชีวเคมีพื้นฐานสาํหรับอาหารและ 3(3-0-6) วทบ4 631223901นวัตกรรมธุรกิจอา 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

พรอนันต์01 4033710 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สาหรั 3(1-4-4) คบ4 631815701 ชีววิทยา 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

ถรินันท์01 4042101- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 4(3-2-7) คบ 611815701 ชีววิทยา 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว อ.ดลฤดี สุขใจ

ฉัตรสดุา01 4071302- ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 3(2-2-5) สบ4 621229401สาธารณสุข 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 อ.ฉัตรสุดา  มาทา รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

คมคาย01 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 631240101การจัดการ 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 อ.มนัสชนก  คนเฉลียว อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ

คมคาย02 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 631241701คอมฯธุรกิจ 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพง็ รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร

คมคาย03 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 631242301 ธุรกิจดิจิทัล 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.คมคาย  พันธ์เพง็ รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร

รัชนี04 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บชบ4 631250101 บัญชีบัณฑิต 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.รัชนี  คะระวาด ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพง็

รัชนี05 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641641001การจัดการเทียบโอ 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.รัชนี  คะระวาด ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพง็

รัชนี06 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.รัชนี  คะระวาด ผศ.พงษ์พร  พันธ์เพง็

จตุทพิย์01 4052102- วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5) คบ4 631815601 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-16.3014 ม.ีค. 65 อ.จตุทิพย์  ก๋ายะ อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

อภิศักดิ์02 4052102- วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5) คบ4 631815602 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-16.3014 ม.ีค. 65 อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร อ.นิภา จันทร์อ่อน

เอกสทิธิ์01 4071201- สุขภาพจิต 3(3-0-6) สบ4 641229401สาธารณสุข 13.30-16.3014 ม.ีค. 65 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์

รัชนี01 1044903 การศึกษาปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้ 2(1-2-3) คบ 611814001คณิตศาสตร์ 10.20-12.2014 ม.ีค. 65 อ.พิฐชญาณ์  กิ่งกํา้ ผศ.ว่าที่ร.ต.ดรโอฬาร เชี่ยวชาญ

รัชนี02 1044903 การศึกษาปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้ 2(1-2-3) คบ 611814002คณิตศาสตร์ 10.20-12.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.ชนิกา  เสนาวงค์ษา ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์

พูนฉวี01 4022805 สะเตม็ศึกษา 3(2-2-5) คบ4 631815801 เคมี 10.20-12.2014 ม.ีค. 65 ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน

พรอนันต์01 4033501 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจ3(1-4-4) คบ4 621815701 ชีววิทยา 10.20-12.2014 ม.ีค. 65 อ.ดร.อังคณา เชื้อเจด็ตน ผศ.สมัย ศรีสวย

โศภิษฐพร01 4063901- ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางสิ่งแว 3(2-2-5) วทบ4 621228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว 10.20-12.2014 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

วิลาศ01 4023311 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5) คบ4 621815801 เคมี 13.30-15.3015 ม.ีค. 65 รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล ผศ.ดร.สาํเริง นราแก้ว

ธญัลักษณ์01 4093605- คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) คบ 611814001คณิตศาสตร์ 13.30-15.3015 ม.ีค. 65 รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

ธญัลักษณ์02 4093605- คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) คบ 611814002คณิตศาสตร์ 13.30-15.3015 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ

หฤทยั01 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4) คบ4 621815701 ชีววิทยา 13.30-16.3015 ม.ีค. 65 ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

เอกสทิธิ์01 4073502- การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) สบ4 631229401สาธารณสุข 13.30-16.3015 ม.ีค. 65 อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน ผศ.ดร.พันสรวง

พิบูลย์02 4012305 แม่เหลก็ไฟฟ้า 3(2-2-5) คบ4 631815901 ฟิสิกส์ 10.20-12.2015 ม.ีค. 65 อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข

ศิวัช_ต01 4023753 เคมีอุตสาหกรรม 3(2-2-5) คบ4 621815801 เคมี 10.20-12.2015 ม.ีค. 65 อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี

ดลฤดี01 4042204 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) คบ4 631815601 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 อ.ดลฤดี สุขใจ รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

ดลฤดี02 4042204 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) คบ4 631815602 วิทย์ฯทั่วไป 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว อ.ดร.วิภานุช  ใบศล

ดลฤดี02 4043201 ดาราศาสตร์ 3(2-2-5) คบ4 631815901 ฟิสิกส์ 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อ.มนัสชนก  คนเฉลียว

ละมาย01 4064903 สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) วทบ4 621228301 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 ผศ.ละมาย จันทะขาว อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ศาสตรา01 4032402 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอน็เ 3(2-3-4) คบ4 631815701 ชีววิทยา 10.20-12.2016 ม.ีค. 65 ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

ชัชชฎาพร01 4072503- อนามัยครอบครัว 3(3-0-6) สบ4 621229401สาธารณสุข 10.20-12.2016 ม.ีค. 65 อ.ชัชชฎาพร พิศมร อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์

ฉัตรสดุา01 4073602- ชีวสถิติ 3(3-0-6) สบ4 621229401สาธารณสุข 13.30-16.3017 ม.ีค. 65 อ.ฉัตรสุดา  มาทา ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว

ศาสตรา01 4033706 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของค3(2-3-4) คบ4 621815701 ชีววิทยา 10.20-12.2017 ม.ีค. 65 ผศ.ศาสตรา  ลาดปะละ อ.ปกรณ์ สันตกิจ
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาการจดัการ

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

กนกพร_ส01 1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาํห 3(2-2-5) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กมลวรรณ02 1553641 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่3(3-0-6) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กนกพร_ส01 1553643 สนทนาภาษาอังกฤษระดับกลางส 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
นลินทพิย์01 1571107. ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) บธบ4 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
เกศณีย_์ส01 1572705 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 3(2-2-5) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
เกศณีย_์ส02 1573711 ภาษาจีนเพื่อการนาํเที่ยว 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
อภิชาติ01 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) คบ 611815601 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
กรรณิการ์02 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) คบ 611815602 วิทย์ฯทั่วไป สอบนอกตาราง
ชุตินิษฐ์01 3001103- การพัฒนาบุคลิกภาพสาํหรับนัก 3(2-2-5) นศบ4 641235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
ภาคภมู_ิพ01 3002104- การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัม 3(2-2-5) นศบ4 621235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
ภาคภมู_ิพ01 3003102- การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก3(2-2-5) นศบ4 631235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
อจัฉราภรณ์01 3003201 การรู้เท่าทันสื่อ 3(2-2-5) นศบ4 621235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
ปองปรารถน์01 3003903- การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) นศบ4 621235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
เบญจวรรณ01 3004801- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ 5(450) นศบ4 611235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
ชุตินิษฐ์01 3004802- สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6(640) นศบ4 611235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
อจัฉราภรณ์01 3011102. การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 3(3-0-6) นศบ4 641235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
เบญจวรรณ02 3012202- วาทวิทยาและการนาํเสนอ 3(2-2-5) วทบ4 641224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
ปองปรารถน์01 3013101- กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศ 3(3-0-6) นศบ4 621235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
เบญจวรรณ01 3014202- การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) นศบ4 621235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
กนกพร01 3022201. การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 3(2-2-5) นศบ4 631235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
ชุตินิษฐ์01 3033501- การบริหารภาพลักษณ์องค์กร 3(3-0-6) นศบ4 621235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
กติิวัฒน์01 3041101- หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโท 3(2-2-5) นศบ4 641235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
กนกพร01 3042402. การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง3(2-2-5) นศบ4 631235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
กติิวัฒน์01 3043403- การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้อ3(2-2-5) นศบ4 631235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
พรนภา01 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 621241601การตลาด สอบนอกตาราง
จารวุรรณ02 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
นันทะ03 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 631641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
พรนภา04 3503205 บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ 641641601การตลาด สอบนอกตาราง
ขจรศักดิ์01 3503902 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 621240101การจัดการ สอบนอกตาราง
ขจรศักดิ์03 3503902 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 631641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
แดน01 3521105 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) บชบ4 641250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ฐิฏกิานต์01 3521402 โปรแกรมพื้นฐานเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) บชบ4 641250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สนธญิา01 3521503 โปรแกรมประยุกต์ขั้นสูงเพื่องาน 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
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สนธญิา01 3521504 ปฏบิัติการโปรแกรมประยุกต์ขั้นสู1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ไพฑูรย_์อ01 3521505 การบัญชีขั้นกลาง 1 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ไพฑูรย_์อ01 3521506 ปฏบิัติการบัญชีขั้นกลาง 1 1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จตุรภัทร01 3521507 การบัญชีขั้นกลาง 2 2(2-0-4) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จตุรภัทร01 3521508 ปฏบิัติการบัญชีขั้นกลาง 2 1(0-2-1) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
กาญจนา01 3521801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 1(45) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
กาญจนา01 3522102- การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) บชบ4 631250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จตุรภัทร01 3522107 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) บชบ4 631250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
พรชนก01 3522108 หลักการบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วทบ4 611223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
พรชนก02 3522108 หลักการบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วทบ4 631223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
สธุรีา04 3522205 การบัญชีและการเงินเพื่อการท่อง 3(3-0-6) 591034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
สธุรีา01 3522206 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิ 3(3-0-6) บชบ4 631250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สธุรีา01 3523102 การบัญชีขั้นสูง 2 3(3-0-6) บชบ4 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สธุรีา03 3523102 การบัญชีขั้นสูง 2 3(3-0-6) บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จีราภรณ์02 3523103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สนธญิา01 3523202. บัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0-6) บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สรัชนุช02 3523202. บัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0-6) บชบ4 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
กาญจนา01 3523304- การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
แดน01 3523305- โปรแกรมสาํเรจ็รูปเพื่อการบัญชี 3(3-0-6) บชบ4 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สรัชนุช01 3523308 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) บชบ4 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สรัชนุช01 3523404 การวางแผนและการควบคุมกาํไร 3(3-0-6) บชบ4 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
กาญจนา01 3523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จีราภรณ์01 3524307- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) บชบ4 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สนธญิา01 3524308 การรายงานทางการเงินและการวิเ3(3-0-6) บชบ4 621250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ไพฑูรย_์อ01 3524309 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่ 3(3-0-6) บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จีราภรณ์01 3524803- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 5(450) บชบ4 611250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จีราภรณ์02 3524803- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 5(450) บชบ4 611250102 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ฐิฏกิานต์01 3524901. สัมมนาทางการบัญชี 3(3-0-6) บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
สพุรรณี01 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 641240101การจัดการ สอบนอกตาราง
สพุรรณี02 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 641241601การตลาด สอบนอกตาราง
ทพิยาภรณ์03 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 641242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
สพุรรณี04 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 641249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ปริยนุช05 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
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ปริยนุช06 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641641601การตลาด สอบนอกตาราง
ปริยนุช07 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ปริยนุช08 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วีรพร01 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วทบ4 641223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
พรนภา01 3541103 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) บธบ4 641241601การตลาด สอบนอกตาราง
ณัฐวุฒิ01 3542305. การบริหารการขายและศิลปะการ 3(3-0-6) บธบ4 631241601การตลาด สอบนอกตาราง
ณัฐวุฒิ01 3542404 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) บธบ4 631241601การตลาด สอบนอกตาราง
ณัฐวุฒิ02 3542404 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วิจิตรา01 3543105 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ 3(3-0-6) บธบ4 621241601การตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา02 3543105 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ 3(3-0-6) บธบ4 631641601การตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา01 3544101- การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่ 3(2-2-5) บธบ4 631241601การตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา01 3544102- การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการต3(3-0-6) บธบ4 621241601การตลาด สอบนอกตาราง
วิจิตรา02 3544102- การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการต3(3-0-6) บธบ4 631641601การตลาด สอบนอกตาราง
นุสรา01 3544106 การจัดการตราสินค้า 3(2-2-5) บธบ4 621241601การตลาด สอบนอกตาราง
นุสรา02 3544106 การจัดการตราสินค้า 3(2-2-5) บธบ 641641601การตลาด สอบนอกตาราง
พรนภา01 3544801+ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) บธบ 641641601การตลาด สอบนอกตาราง
พรนภา01 3544802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางก 5(450) บธบ4 611241601การตลาด สอบนอกตาราง
วีรพร01 3544901- สัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5) บธบ4 631641601การตลาด สอบนอกตาราง
วีรพร01 3544902- การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วีรพร01 3544903+ ประเดน็สาํคัญทางการตลาดในปั 3(3-0-6) บธบ4 621241601การตลาด สอบนอกตาราง
วีรพร02 3544903+ ประเดน็สาํคัญทางการตลาดในปั 3(3-0-6) บธบ 641641601การตลาด สอบนอกตาราง
ภัทรธดิา01 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) บธบ4 641241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
ภัทรธดิา02 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) บธบ4 641242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
จิระประภา01 3561204* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 641240101การจัดการ สอบนอกตาราง
ปัญจพร_จ01 3562301+ การบริหารการผลิตและการดาํเนิ 3(3-0-6) บธบ4 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
อนุรักษ์01 3562310- การบริหารการผลิตและการดาํเนิ 3(3-0-6) บธบ4 631241601การตลาด สอบนอกตาราง
บุญฑวรรณ02 3562310- การบริหารการผลิตและการดาํเนิ 3(3-0-6) บธบ4 631242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
อนุรักษ์03 3562310- การบริหารการผลิตและการดาํเนิ 3(3-0-6) บชบ4 631250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
อนุรักษ์04 3562310- การบริหารการผลิตและการดาํเนิ 3(3-0-6) บธบ 641641601การตลาด สอบนอกตาราง
บุญฑวรรณ05 3562310- การบริหารการผลิตและการดาํเนิ 3(3-0-6) บธบ 641641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
บุญฑวรรณ06 3562310- การบริหารการผลิตและการดาํเนิ 3(3-0-6) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
อษุา01 3562402- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธบ4 631240101การจัดการ สอบนอกตาราง
อษุา02 3562402- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธบ4 631641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
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ภัทรธดิา01 3562405 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธบ4 631240101การจัดการ สอบนอกตาราง
ขจรศักดิ์01 3563114- การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) บธบ 641641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
พอใจ01 3563127- การจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) บธบ4 621240101การจัดการ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_เมฆ01 3563129- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธบ4 621240101การจัดการ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_เมฆ03 3563129- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธบ4 631641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_เมฆ01 3563204. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) บธบ4 631240101การจัดการ สอบนอกตาราง
กญัญารัตน์01 3563221 การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อ 3(3-0-6) บธบ4 631641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
พอใจ01 3563227 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 621240101การจัดการ สอบนอกตาราง
พอใจ03 3563227 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 631641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
อษุา01 3563404- การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบร 3(3-0-6) บธบ4 621240101การจัดการ สอบนอกตาราง
ภัทรธดิา01 3564201- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พอใจ01 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) บธบ4 631641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
พอใจ01 3564802. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางก 5(450) บธบ4 611240101การจัดการ สอบนอกตาราง
พอใจ02 3564802. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางก 5(450) บธบ4 611240102การจัดการ สอบนอกตาราง
พอใจ03 3564802. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางก 5(450) บธบ4 611240104การจัดการ สอบนอกตาราง
อษุา01 3564891+ เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 1(45) บธบ4 631641001การจัดการเทียบโอ สอบนอกตาราง
อษุา02 3564892+ สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(640) บธบ4 611240102การจัดการ สอบนอกตาราง
อจัฉรา_เมฆ01 3564905- การวิจัยทางธุรกิจเชิงปฏบิัติการ 3(2-2-5) 601034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
กนกอร_ศ01 3571304- ศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพและจิ 3(2-2-5) ศศบ4 641242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
เกศณีย_์ส01 3571306 การจัดการฝ่ายห้องพักของโรงแร 3(2-2-5) ศศบ4 641242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
สยุมภู01 3572121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเ 3(3-0-6) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
เกศณีย_์ส01 3572240 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่ 3(3-0-6) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กนกอร_ศ01 3572363+ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5) ศศบ4 641242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
สยุมภู01 3572365 การจัดการธุรกิจที่พัก 3(3-0-6) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กมลวรรณ01 3572691 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจงาน 3(3-0-6) ศศบ4 641242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
ธวัชชัย_ท01 3573246 การจัดการการท่องเที่ยวของชุมช 3(3-0-6) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กนกอร_ศ01 3573264 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กนกอร_ศ01 3573367 การตลาดและการขายธุรกิจบริกา 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
ธวัชชัย_ท02 3573475 ศิลปะของภมูิภาคเอเชียตะวันออ 3(3-0-6) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กมลวรรณ01 3573694 การจัดการอีเว้นท์และการเจรจาต่3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กมลวรรณ01 3573695 การจัดการธุรกิจงานประชุมและก 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
ปัณณทตั01 3573922 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและธุร 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กนกพร_ส01 3574367+ การจัดการภัตตาคาร 3(2-2-5) ศศบ4 631242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
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สยุมภู01 3574369 การจัดการธุรกิจพาํนักระยะยาวแ 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
กนกอร_ศ01 3574882 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านก 5(450) ศศบ4 611232701ท่องเที่ยว สอบนอกตาราง
จิระประภา01 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) บธบ4 641240101การจัดการ สอบนอกตาราง
ชิดชนก02 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) บธบ4 641241601การตลาด สอบนอกตาราง
กญัญารัตน์03 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) บธบ4 641241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
จิระประภา04 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) บธบ4 641242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ชิดชนก05 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ชิดชนก06 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ชิดชนก01 3591106 เศรษฐศาสตร์กับการบริหารธุรกิจ3(3-0-6) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
บัณฑิต_บ01 3611402 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม3(2-2-5) บธบ4 641241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
เนตรดาว01 3612208 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) บธบ4 631241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิฑูร01 3612301 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 631241601การตลาด สอบนอกตาราง
พิฑูร02 3612301 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 641249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
จารวุรรณ03 3612301 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
จารวุรรณ04 3612301 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
บัณฑิต_บ01 3612303 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ 3(2-2-5) บธบ4 631241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
บัณฑิต_บ02 3612303 ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ 3(2-2-5) บธบ 641641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
นันทะ01 3612403 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
นันทะ01 3612504 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) บธบ4 631241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
นันทะ02 3612504 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
พิมาย01 3613210 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) บธบ4 621241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิรภพ01 3613213 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเท 3(2-2-5) บธบ4 621241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
ชมยัพร01 3613305 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดี 3(2-2-5) บธบ4 621241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
อารยา_อ01 3613306 คลังข้อมูลและการทาํเหมืองข้อมู 3(2-2-5) บธบ4 621241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิมาย01 3613307 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธบ4 621241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
นันทะ01 3613309 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสา 3(2-2-5) บธบ4 631641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิฑูร01 3613404 การเขียนโปรแกรมระบบเวบ็ 3(2-2-5) บธบ4 621241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิฑูร02 3613404 การเขียนโปรแกรมระบบเวบ็ 3(2-2-5) บธบ 641641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
นันทะ03 3613404 การเขียนโปรแกรมระบบเวบ็ 3(2-2-5) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
เนตรดาว01 3613504 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) บธบ 641641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิมาย01 3613905 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1(60) บธบ4 621241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
ชมยัพร01 3614891 เตรียมสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเต 1(45) บธบ4 631641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
ชมยัพร01 3614892 สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุร 6(640) บธบ4 611241701คอมฯธุรกิจ สอบนอกตาราง
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เนตรดาว01 3614904 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 631641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
พิมาย01 3614906 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2(90) บธบ4 631641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบนอกตาราง
ฐากูร01 3622105 การตลาดสาํหรับการจัดการโลจิส 3(3-0-6) บธบ4 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
นลินทพิย์01 3622201 การจัดการนาํเข้า-ส่งออกและพิธี 3(2-2-5) บธบ4 631249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ศิรญา01 3623102+ การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) บธบ4 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ศิรญา02 3623102+ การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) บธบ4 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
อารยา_อ01 3623109 การเงินและการธนาคารสาํหรับก 3(3-0-6) บธบ4 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
อารยา_อ02 3623109 การเงินและการธนาคารสาํหรับก 3(3-0-6) บธบ4 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ปัญจพร_จ01 3623112 การจัดการการขนส่งและการกระ 3(2-2-5) บธบ4 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ปัญจพร_จ02 3623112 การจัดการการขนส่งและการกระ 3(2-2-5) บธบ4 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
กรรณิการ์01 3623302 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระ 3(3-0-6) บธบ4 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
กรรณิการ์02 3623302 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระ 3(3-0-6) บธบ4 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ฐากูร01 3623901 การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) บธบ4 621249001 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ฐากูร02 3623901 การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) บธบ4 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
อภิชาติ01 3624807 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิส 6(640) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
ออมทอง01 3631208 ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีอิน 3(2-2-5) บธบ4 641242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ออมทอง05 3631208 ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีอิน 3(2-2-5) 631034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
กาญจนา_ร01 3632108 กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจดิจิทั 3(2-2-5) บธบ4 631242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ฐานันดร์01 3632210 การเขียนโปรแกรมสาํหรับเวบ็ 3(2-2-5) บธบ4 631242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ฐานันดร์02 3632210 การเขียนโปรแกรมสาํหรับเวบ็ 3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
กาญจนา_ร01 3632309 การจัดการเนื้อหาเชิงดิจิทัลสาํหรั 3(2-2-5) บธบ4 631242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
กาญจนา_ร02 3632309 การจัดการเนื้อหาเชิงดิจิทัลสาํหรั 3(2-2-5) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
สคุนธท์พิย์01 3633110 จริยธรรม 3(3-0-6) บธบ4 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
สคุนธท์พิย์02 3633110 จริยธรรม 3(3-0-6) บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ออมทอง01 3633111 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและนวัตก3(2-2-5) บธบ4 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ศรัณยา01 3633113 การบริหารโครงการทางธุรกิจดิจิ 3(2-2-5) บธบ4 631642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ศรัณยา01 3633116 ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการสนับ 3(2-2-5) บธบ4 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ศรัณยา01 3633212 ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) บธบ4 631642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ฐานันดร์01 3633215 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกร3(2-2-5) บธบ4 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
ออมทอง01 3633314 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรแล 3(2-2-5) บธบ4 631642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
จารวุรรณ01 3633317 เทคโนโลยีคลาวด์สาํหรับงานทาง 3(2-2-5) บธบ4 631642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
สคุนธท์พิย์01 3633901 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจดิจิทั 3(2-2-5) บธบ4 621242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
สคุนธท์พิย์01 3633902 ปัญหาพิเศษทางการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) บธบ4 631642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะวิทยาการจดัการ

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ศรัณยา01 3634801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) บธบ4 631642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน สอบนอกตาราง
ออมทอง01 3634802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางก 5(450) บธบ4 611242101 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
กญัญารัตน์01 3651104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการแข่งขันเชิง 3(3-0-6) บชบ4 641250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
จารวุรรณ01 4122661 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่อ 3(2-2-5) ศศบ4 621242701การท่องเที่ยวฯ สอบนอกตาราง
นภาวรรณ01 9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) นบ4 631233901 นิติฯ สอบนอกตาราง
ธวัชชัย_ท02 9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) สบ4 641229401สาธารณสุข สอบนอกตาราง
ธวัชชัย_ท03 9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) บธบ4 641240101การจัดการ สอบนอกตาราง
ธนกร01 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) วศบ4 631221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ธนกร05 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศศบ4 641230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
นลินทพิย์01 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศศบ4 631235001ภาษาจีน สอบนอกตาราง
นภาวรรณ01 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) วทบ4 631224201วท.คอมพิวเตอร์ สอบนอกตาราง
นภาวรรณ02 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) วทบ4 631225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
นภาวรรณ03 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) ทลบ4 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
นภาวรรณ04 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) สบ4 631229401สาธารณสุข สอบนอกตาราง
นภาวรรณ05 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
นภาวรรณ06 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) นศบ4 631235401 นิเทศ สอบนอกตาราง
นภาวรรณ07 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) บธบ4 631242301 ธุรกิจดิจิทัล สอบนอกตาราง
จตุรภัทร08 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) ศศบ4 631230201ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
อภิชาติ09 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) ศศบ4 631230202ภาษาอังกฤษ สอบนอกตาราง
ธนกร01 9012211 การนาํเสนอมืออาชีพ 3(2-2-5) ศศบ4 641230101ภาษาไทย สอบนอกตาราง
ธนกร01 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) รบ4 641233401การเมืองและการป สอบนอกตาราง
อษุา02 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
กนกพร03 9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 3(2-2-5) บชบ4 641250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ไพฑูรย_์อ01 9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการป 3(2-2-5) บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
ปริยนุช02 9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการป 3(2-2-5) บชบ4 641250101 บัญชีบัณฑิต สอบนอกตาราง
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

มตัติกา18 1001801- การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 2(90) คบ4 641817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ศิริมา06 1003805 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 2(90) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ธนวรกฤต19 1004804 การฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรีย 1(60) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
อนิรจุน์18 1005806 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 6(540) คบ 601817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ธติิมา01 5514306- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 3(3-0-6) วทบ4 621223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
ธมลวัฒน์01 5521103- วัตถุดิบสาํหรับอุตสาหกรรมเซรา 3(2-2-5) วทบ4 641223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
วินัย01 5521104+ เทคโนโลยีเครื่องมือ 3(2-2-5) วทบ4 641223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
วินัย01 5522104 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 3(1-4-4) วทบ4 641223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
วีรพร01 5523502- การตลาดอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 3(3-0-6) วทบ4 621223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
ศิวัช01 5523704- นวัตกรรมการประหยัดพลังงานใ 3(2-2-5) วทบ4 621223201นวัตกรรมเซรามิก สอบนอกตาราง
ศิวัช02 5523901- นวัตกรรมเซรามิกส์ 3(2-2-5) บธบ4 621249002 โลจิสติกส์ฯ สอบนอกตาราง
ธติิมา01 5524892- สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีเซรามิ 6(640) 621034801หมู่พิเศษ สอบนอกตาราง
วรพล01 5574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 5(450) ทลบ4 611229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
ญาดา_ข01 5672304 การพัฒนาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีสมั 3(2-2-5) วทบ4 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
ศักดิ์ชัย01 5673301. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาํห3(2-2-5) วทบ4 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
ณิชา_นภาพร01 5673606 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ4 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
ญาดา_ข01 5674892+ สหกิจศึกษาด้านวิศวรรมซอฟต์แ 6(640) วทบ4 611226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
นพนันท์01 5674902- โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ4 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ สอบนอกตาราง
ศิวัช01 5681101 วัสดุศาสตร์ 3(3-0-6) วทบ4 631221101พลังงาน สอบนอกตาราง
พงษ์ศักดิ์_อ01 5682101 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) วทบ4 631221101พลังงาน สอบนอกตาราง
อดิศร_ถ01 5682104 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) วทบ4 631221101พลังงาน สอบนอกตาราง
วศิน์วิโรตม์01 5682201+ แหล่งพลังงานและการแปลงรูป 3(3-0-6) วทบ4 631221101พลังงาน สอบนอกตาราง
วศิน์วิโรตม์01 5683205 พลังงานแสงอาทิตย์สาํหรับระบบ 3(2-2-5) วทบ4 621221101พลังงาน สอบนอกตาราง
พงษ์ศักดิ์_อ01 5683304 ความยั่งยืนของพลังงานและสิ่งแ 3(3-0-6) วทบ4 621221101พลังงาน สอบนอกตาราง
วราคม01 5683307 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานใ 3(2-2-5) วทบ4 621221101พลังงาน สอบนอกตาราง
วราคม01 5683308 การวางแผนและระบบการจัดการ 3(3-0-6) วทบ4 621221101พลังงาน สอบนอกตาราง
อดิศร_ถ01 5684202 เทคโนโลยีโรงจักรต้นกาํลัง 3(3-0-6) วทบ4 621221101พลังงาน สอบนอกตาราง
อดิศร_ถ01 5684802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 5(450) วทบ4 611221101พลังงาน สอบนอกตาราง
วราคม01 5684892 การฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโลยีพลั 6(640) วทบ4 611221101พลังงาน สอบนอกตาราง
สกล01 5684901 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีพลังงา 1(0-2-1) วทบ4 621221101พลังงาน สอบนอกตาราง
อนิรจุน์01 5701701- ปรัชญาอาชีวศึกษาและการงานอา3(2-2-5) คบ4 641817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ศิริมา01 5702302 การประดิษฐ์และตกแต่งผลิตภัณ 3(2-2-5) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
อนิรจุน์01 5702702- การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกร 3(2-2-5) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
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ศิริมา01 5702806 ปฏบิัติการหัตถกรรมและการสร้า 3(0-6-3) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
อนิรจุน์01 5703703 การจัดการงานบาํรุงรักษา 3(2-2-5) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ศิริมา01 5703802 การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิล3(2-2-5) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
ศิริมา01 5703808 การจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิล3(0-6-3) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
อนิรจุน์01 5704703 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกร 3(3-0-6) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ สอบนอกตาราง
อนิรจุน์01 5712101 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ4 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
อนิรจุน์02 5712101 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
ณรงค์_ค01 5712102 กระบวนการคิดเชิงวิศวกรรม 3(2-2-5) ทลบ4 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
ณรงค์_ค02 5712102 กระบวนการคิดเชิงวิศวกรรม 3(2-2-5) ทลบ4 631627001 โยธา สอบนอกตาราง
ณรงค์_ค03 5712102 กระบวนการคิดเชิงวิศวกรรม 3(2-2-5) ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
อนิรจุน์01 5712201 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ4 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
จักรกฤษณ์_ฮ02 5712201 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
อนิรจุน์03 5712201 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ4 631627001 โยธา สอบนอกตาราง
จักรกฤษณ์_ฮ01 5712202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใ 3(3-0-6) ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5712802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโ 5(450) ทลบ2 631220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5712804 สหกิจศึกษา 6(640) ทลบ2 631220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง
นิวัติ02 5712804 สหกิจศึกษา 6(640) ทลบ2 631220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
เอกรัฐ01 5721302 กรรมวิธีการผลิต 1(1-0-2) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5741201 เทคนิคก่อสร้างอาคาร 1(1-0-2) ทลบ4 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา02 5741201 เทคนิคก่อสร้างอาคาร 1(1-0-2) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5741202 ปฏบิัติการเทคนิคก่อสร้างอาคาร 2(0-4-2) ทลบ4 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา02 5741202 ปฏบิัติการเทคนิคก่อสร้างอาคาร 2(0-4-2) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5741203 ปฏบิัติงานก่อสร้าง 2(0-4-2) ทลบ4 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5741303 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) ทลบ4 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5741304 ปฏบิัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเ2(0-4-2) ทลบ4 641226701 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5742305 การเขียนแบบ 3 1(1-0-2) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5742306 ปฏบิัติการเขียนแบบ 3 2(0-4-2) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
สกลวรรณ01 5742309 การประมาณราคาก่อสร้าง 1(1-0-2) ทลบ4 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
สกลวรรณ01 5742310 ปฏบิัติการประมาณราคาก่อสร้าง 2(0-4-2) ทลบ4 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
ปิญชาน์01 5743104 ปฏบิัติการทดสอบวัสดุก่อสร้างอา2(0-4-2) ทลบ4 631226701 โยธา สอบนอกตาราง
ปิญชาน์01 5743311 การประมาณราคางานโยธา 1(1-0-2) ทลบ4 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
ปิญชาน์01 5743312 ปฏบิัติการประมาณราคางานโยธา2(0-4-2) ทลบ4 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
ศุภวุฒิ01 5743403 อุปกรณ์อาคารและการบริหารจัด 3(3-0-6) ทลบ4 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
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ศุภวุฒิ02 5743403 อุปกรณ์อาคารและการบริหารจัด 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743504 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6) ทลบ4 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743507 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) ทลบ4 631627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743603 วิศวกรรมการทาง 1(1-0-2) ทลบ4 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5743604 ปฏบิัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) ทลบ4 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
สกลวรรณ01 5743901 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีโยธ3(0-6-3) ทลบ4 621226701 โยธา สอบนอกตาราง
สกลวรรณ01 5744211 ปฏบิัติการตรวจและควบคุมงานก2(0-4-2) ทลบ4 631627001 โยธา สอบนอกตาราง
วัฒนา01 5744801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชี 2(90) ทลบ4 631627001 โยธา สอบนอกตาราง
ธชนม์01 5744802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 5(450) ทลบ4 611226701 โยธา สอบนอกตาราง
สกลวรรณ01 5744902 สัมมนาการก่อสร้าง 3(3-0-6) ทลบ4 631627001 โยธา สอบนอกตาราง
ดอนสนั01 5752108 ปฏบิัติการอิเลก็ทรอนิกส์กาํลัง 2(0-4-2) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
วรพล01 5753901 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า 1(0-2-1) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
สมพร01 5754310 ปฏบิัติการการซ่อมบาํรุงบริภัณฑ์ 2(0-4-2) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
สมพร02 5754310 ปฏบิัติการการซ่อมบาํรุงบริภัณฑ์ 2(0-4-2) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ท01 5754402 เครื่องมือวัดและการควบคุมทาง 1(1-0-2) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ท02 5754402 เครื่องมือวัดและการควบคุมทาง 1(1-0-2) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ท01 5754403 ปฏบิัติการเครื่องมือวัดและการค 2(0-4-2) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
วราภรณ์_ท02 5754403 ปฏบิัติการเครื่องมือวัดและการค 2(0-4-2) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ สอบนอกตาราง
ศุภวุฒิ01 5754404 ปฏบิัติการการควบคุมมอเตอร์ไฟ3(0-6-3) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ สอบนอกตาราง
ศุภวุฒิ01 5754405 ปฏบิัติการนิวแมติกส์และไฮดรอ 2(0-4-2) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า สอบนอกตาราง
ศุภวุฒิ02 5754405 ปฏบิัติการนิวแมติกส์และไฮดรอ 2(0-4-2) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์02 5754407 ปฏบิัติการพีแอลซีในงานอุตสาห 2(0-4-2) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ สอบนอกตาราง
วรพล01 5754902 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า 3(0-6-3) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ สอบนอกตาราง
ณัฐสนิี01 5791102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
พงษ์สวัสดิ์01 5791110 อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับวิศวกรรมค 3(2-2-5) วศบ4 631221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
พงษ์สวัสดิ์01 5791301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรร 3(2-2-5) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ณัฐสนิี01 5793404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
เมธาวัฒน์01 5793410 การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซ 3(2-2-5) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ณัฐสนิี01 5793901 หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเ1(0-2-1) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
วราคม01 5794503 จินตวิศวกรรม 1(1-0-2) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม สอบนอกตาราง
ปฐมพงศ์01 5811113 โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลใ3(2-2-5) ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบ สอบนอกตาราง

ไพจิตร01 5672301. การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็น 3(2-2-5) วทบ4 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ อ.ญาดามณี เขื่อนใจ

มตัติกา01 5701803 ปฏบิัติการเขียนแบบเบื้องต้น 3(0-6-3) คบ4 641817001 อุตฯศิลป์ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.มัตติกา  บุญมา อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
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ดอนสนั01 5751105 ปฏบิัติการอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 2(0-4-2) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดอนสัน ปงผาบ อ.วินัย ตะ๊แสง

อดิศร_ถ01 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) วศบ4 631221601 วิศวฯคอม 13.30-15.307  ม.ีค. 65 อ.อดิศร ถมยา

วศิน์วิโรตม์03 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) ศลบ4 631233601 ศิลปะฯ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

พงษ์ศักดิ์_อ04 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) นบ4 631233901 นิติฯ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น

วราคม05 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) บธบ4 631241701คอมฯธุรกิจ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.วราคม วงศ์ชัย

ปฐมพงศ์07 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์

ปฐมพงศ์08 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์

อดิศร_ถ10 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) บธบ4 641240101การจัดการ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 อ.อดิศร ถมยา

วศิน์วิโรตม์11 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

วศิน์วิโรตม์12 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) บธบ 641641001การจัดการเทียบโอ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

วราคม13 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) บธบ 641641701คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.วราคม วงศ์ชัย

วศิน์วิโรตม์01 9041404 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) ศศบ4 631230101ภาษาไทย 13.30-15.307  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

เมธาวัฒน์01 5791202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม 13.30-16.307  ม.ีค. 65 อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

ประสงค์_ห01 5511218+ พื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5) วทบ4 631221101พลังงาน 08.30-09.307  ม.ีค. 65 อ.สมพร ติ๊บขัด ผศ.ศิริมา เอมวงษ์

วีรชัย01 5793312 การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบค 3(2-2-5) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม 10.20-11.507  ม.ีค. 65 อ.วีรชัย สว่างทุกข์ รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม

ศิญาพัฒน์08 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631811003สังคมศึกษา 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย

ศิญาพัฒน์09 1002103 ทักษะในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) คบ4 631812301 จิตวิทยาแนะแนว 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย

ไพจิตร01 5672601- วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(2-2-5) วทบ4 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

มตัติกา01 5704702 การศึกษาความเป็นไปได้ของโคร 3(3-0-6) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ 13.30-15.308  ม.ีค. 65 ผศ.มัตติกา  บุญมา อ.จินตนา อาํนาจกิติกร

ศิญาพัฒน์01 5671203 วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) วทบ4 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 13.30-16.308  ม.ีค. 65 อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

เมธาวัฒน์01 5791105 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม 13.30-16.308  ม.ีค. 65 อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ อ.วราภรณ์ ทุมชาติ

ธนวรกฤต01 5703103 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ 08.30-09.308  ม.ีค. 65 ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผศ.เอกรัฐ อินตะ๊วงศา

สรวิศ01 5523102 การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(1-4-4) วทบ4 621223201นวัตกรรมเซรามิก 10.20-11.508  ม.ีค. 65 ผศ.สรวิศ มูลอินตะ๊ ผศ.ศิริมา เอมวงษ์

วีรชัย01 5792304 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) วศบ4 631221601 วิศวฯคอม 10.20-11.508  ม.ีค. 65 อ.วีรชัย สว่างทุกข์ รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม

สกล01 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641810101ภาษาไทย 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

สกล02 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641810102ภาษาไทย 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

สกล09 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641812301 จิตวิทยาแนะแนว 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

สกล16 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641815801 เคมี 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

สกล17 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641815901 ฟิสิกส์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

สกล18 1001103 พลเมืองที่เข้มแขง็ 3(2-2-5) คบ4 641817001 อุตฯศิลป์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

ศักดิ์ชัย01 5671701- โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วทบ4 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 13.30-15.309  ม.ีค. 65 อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย อ.ญาดามณี เขื่อนใจ

มตัติกา01 5791104 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) วศบ4 631221601 วิศวฯคอม 13.30-15.309  ม.ีค. 65 ผศ.มัตติกา  บุญมา อ.วินัย ตะ๊แสง

4



กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ธนวรกฤต01 5702105 การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียเพื่อการ 3(2-2-5) คบ4 621817001 อุตฯศิลป์ 08.30-09.309  ม.ีค. 65 ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผศ.ศิริมา เอมวงษ์

สมพร01 5702501- เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเ 3(2-2-5) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ 10.20-11.509  ม.ีค. 65 อ.สมพร ติ๊บขัด รศ.ดร.อนิรุจน์  มะโนธรรม

นพนันท์01 5672303+ ออกแบบเครือข่ายสาํหรับวิศวกร 3(2-2-5) วทบ4 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

สรวิศ01 5524501+ นวัตกรรมนํา้เคลือบเซรามิกส์ 2 3(2-2-5) วทบ4 621223201นวัตกรรมเซรามิก 13.30-15.0010 ม.ีค. 65 ผศ.สรวิศ มูลอินตะ๊ อ.จินตนา อาํนาจกิติกร

นราธปิ01 5792402 ระบบปฏบิัติการ 3(2-2-5) วศบ4 631221601 วิศวฯคอม 13.30-15.0010 ม.ีค. 65 ผศ.นราธิป วงษ์ปัน อ.วินัย ตะ๊แสง

นราธปิ01 5793603 การประมวลผลแบบคลาวด์ 3(2-2-5) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม 13.30-15.0010 ม.ีค. 65 ผศ.ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์

นพนันท์01 5673501 การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ใ 3(2-2-5) วทบ4 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ อ.ณรงค์  เครือกันทา

ปิญชาน์01 5711203 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ4 641226701 โยธา 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล อ.วราภรณ์ ทุมชาติ

ปิญชาน์02 5711203 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ 641627001 โยธา 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล อ.วราภรณ์ ทุมชาติ

ศิญาพัฒน์05 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย3(2-2-5) ศศบ4 641230701 พัฒนาชุมชน 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

ศิญาพัฒน์07 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย3(2-2-5) ศศบ4 641242701การท่องเที่ยวฯ 13.30-15.3010 ม.ีค. 65 อ.ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

ธมลวัฒน์01 5523901- นวัตกรรมเซรามิกส์ 3(2-2-5) วทบ4 621223201นวัตกรรมเซรามิก 10.20-11.2010 ม.ีค. 65 รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ ผศ.เอกรัฐ อินตะ๊วงศา

วีรชัย01 5791106 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม 10.20-11.5010 ม.ีค. 65 อ.วีรชัย สว่างทุกข์ อ.อดิศร ถมยา

ปิญชาน์01 5743103 วัสดุก่อสร้างอาคารและการทดสอ1(1-0-2) ทลบ4 631226701 โยธา 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา

วรพล01 5752203 การผลิต 2(2-0-4) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ ผศ.พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น

ญาดา_ข01 5673601- การกาํหนดความต้องการและการ3(2-2-5) วทบ4 631226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 13.30-15.3011 ม.ีค. 65 อ.ญาดามณี เขื่อนใจ อ.ณรงค์  เครือกันทา

ปิญชาน์01 5741501 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ทลบ4 641226701 โยธา 13.30-15.3011 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ

ดอนสนั01 5752107 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลัง 1(1-0-2) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า 13.30-15.3011 ม.ีค. 65 ผศ.ดอนสัน ปงผาบ ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

ธนวรกฤต01 5702102- การออกแบบเวบ็ไซด์ 3(2-2-5) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ 08.30-09.3011 ม.ีค. 65 ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

ปัญญา01 5701804 วัสดุช่างอุตสาหกรรมและวัสดุท้อ 3(2-2-5) คบ4 641817001 อุตฯศิลป์ 10.20-11.5011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์ อ.อดิศร ถมยา

สมพร01 5721303 ปฏบิัติการกรรมวิธีการผลิต 2(0-4-2) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 10.20-11.5011 ม.ีค. 65 อ.สมพร ติ๊บขัด ผศ.พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น

ณิชา_นภาพร01 5673604- การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วทบ4 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา

สนัติ01 5752308 ระบบเครื่องทาํความเยน็และเครื่ 1(1-0-2) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์

สนัติ01 5752309 ปฏบิัติการระบบเครื่องทาํความเย็2(0-4-2) ทลบ4 631229501 ไฟฟ้า 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์

ไพจิตร01 5673302 การสร้างภาพยนตร์กราฟิกแอนิเ 3(2-2-5) วทบ4 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ อ.ณรงค์  เครือกันทา

ศรายุทธ01 5742204 การสาํรวจ 1(1-0-2) ทลบ4 631226701 โยธา 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.ศรายุทธ มาลัย รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

สนัติ01 5753306 วิศวกรรมส่องสว่าง 1(1-0-2) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

สนัติ01 5753307 ปฏบิัติการวิศวกรรมส่องสว่าง 2(0-4-2) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

เมธาวัฒน์01 5792302 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วศบ4 631221601 วิศวฯคอม 13.30-16.3014 ม.ีค. 65 อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ ผศ.สรวิศ มูลอินตะ๊

ประสงค์_ห01 5702805 ปฏบิัติการเครื่องมือกลเบื้องต้น 3(0-6-3) คบ4 631817001 อุตฯศิลป์ 08.30-09.3014 ม.ีค. 65 อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

สมพร01 5791108 การฝึกปฏบิัติงานด้านวิศวกรรม 1(0-2-1) วศบ4 641221601 วิศวฯคอม 08.30-09.3014 ม.ีค. 65 อ.สมพร ติ๊บขัด ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์

สนัติ01 5703205 การติดตั้งระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) คบ 611817001 อุตฯศิลป์ 10.20-11.5014 ม.ีค. 65 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ อ.อดิศร ถมยา
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

วีรชัย01 5793602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วศบ4 621221601 วิศวฯคอม 10.20-11.5014 ม.ีค. 65 อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

ณิชา_นภาพร01 5671204 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วทบ4 641226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 10.20-12.2014 ม.ีค. 65 อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผศ.ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์

ธชนม์01 5744210 การตรวจและควบคุมงานการก่อ 1(1-0-2) ทลบ4 631627001 โยธา 10.20-12.2014 ม.ีค. 65 อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์

จักรกฤษณ์_ฮ04 5712201 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13.30-15.3015 ม.ีค. 65 ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา ผศ.พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น

ศรายุทธ01 5742205 ปฏบิัติการสาํรวจ 2(0-4-2) ทลบ4 631226701 โยธา 13.30-15.3015 ม.ีค. 65 ผศ.ศรายุทธ มาลัย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์

ญาดา_ข01 5672502- การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัต 3(2-2-5) วทบ4 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 10.20-12.2015 ม.ีค. 65 อ.ญาดามณี เขื่อนใจ ผศ.นราธิป วงษ์ปัน

ดอนสนั01 5753408 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(2-2-5) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า 10.20-12.2015 ม.ีค. 65 ผศ.ดอนสัน ปงผาบ ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

ดอนสนั02 5753408 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(2-2-5) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ 10.20-12.2015 ม.ีค. 65 ผศ.ดอนสัน ปงผาบ ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

ศรายุทธ01 5743209 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) ทลบ4 621226701 โยธา 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 ผศ.ศรายุทธ มาลัย อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์

ศรายุทธ02 5743209 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) ทลบ4 631627001 โยธา 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 ผศ.ศรายุทธ มาลัย อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์

นิวัติ01 5721301 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 10.20-11.5016 ม.ีค. 65 อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์

สนัติ01 5754309 การซ่อมบาํรุงบริภัณฑ์ไฟฟ้า 1(1-0-2) ทลบ4 621229501 ไฟฟ้า 10.20-11.5016 ม.ีค. 65 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

สนัติ02 5754309 การซ่อมบาํรุงบริภัณฑ์ไฟฟ้า 1(1-0-2) ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ 10.20-11.5016 ม.ีค. 65 อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

นิวัติ01 5721401 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหกา 13.30-15.0017 ม.ีค. 65 อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์

ศรายุทธ01 5744208 การสาํรวจภาคสนาม 3(0-6-3) ทลบ4 631627001 โยธา 10.20-12.2017 ม.ีค. 65 ผศ.ศรายุทธ มาลัย ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์
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กรรมการคุมสอบภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

นิศากร_ส01 5004891- เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 1(45) วทบ4 621225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
จักรชัยวัฒน์01 5013201- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(2-2-5) วทบ4 621225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
จักรชัยวัฒน์01 5013401+ การจัดการดินเพื่อความปลดภัยข 3(3-0-6) วทบ4 611225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
จักรชัยวัฒน์01 5032301- ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5) วทบ4 621225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
วรรักษ์01 5043301 การผลิตและการจัดการสัตว์ใหญ่ 3(2-2-5) วทบ4 621225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
วรรักษ์01 5052201 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) วทบ4 641225001 เกษตรศาสตร์ สอบนอกตาราง
นันทนิา01 5072201- จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) วทบ4 631228201วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
รัตนภัทร01 5072202- ปฏบิัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1(0-2-1) วทบ4 631228201วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
มยุรี_ช01 5072410- เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) วทบ4 621228201วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
มยุรี_ช01 5073405 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(1-4-4) วทบ4 621228201วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
กุสมุา01 5074804 การฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาศา 5(450) วทบ4 611228201วท.เทคโนฯอาหาร สอบนอกตาราง
รจเรจ01 5102103 จุลชีววิทยาและความปลอดภัยขอ 3(2-2-5) วทบ4 631223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
อนุรักษ์01 5102201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้ 3(3-0-6) วทบ4 611223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
พอใจ01 5102203 การจัดการธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) วทบ4 611223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
รจเรจ01 5102303 เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยวผลิต 3(2-2-5) วทบ4 611223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
รจเรจ02 5102303 เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยวผลิต 3(2-2-5) วทบ4 621223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
อษุา01 5103901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวั 2(90) วทบ4 621223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
ณัฐฌา01 5104102 ปัญหาพิเศษเพื่อการสร้างสรรค์น 3(1-4-4) วทบ4 611223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
รจเรจ01 5104202 เทคนิคการจัดการและบริการอาห3(2-2-5) วทบ4 621223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
รจเรจ02 5104202 เทคนิคการจัดการและบริการอาห3(2-2-5) วทบ4 611223901นวัตกรรมธุรกิจอา สอบนอกตาราง
จาํเนียร_ม01 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจาํวัน 3(2-2-5) บธบ4 631641601การตลาด สอบนอกตาราง
จาํเนียร_ม02 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจาํวัน 3(2-2-5) วทบ4 641223801 วิทย์เทคโนฯสิ่งแว สอบนอกตาราง

ปริเยศ01 5042101- การผลิตและการจัดการสัตว์ปีก 3(2-2-5) วทบ4 621225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-15.307  ม.ีค. 65 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง อ.วรรักษ์ หน่อสีดา

นิศากร_ส01 5034502. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการ 3(2-2-5) วทบ4 611225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-16.007  ม.ีค. 65 ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

วุฒิรัตน์01 5002201- ระเบียบวิธีวิจัยทางเกษตร 3(3-0-6) วทบ4 631225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-16.307  ม.ีค. 65 ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์

ชัชชฎาพร01 4072106 โภชนาการและการสุขาภิบาลอาห 3(2-2-5) สบ4 621229401สาธารณสุข 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ชัชชฎาพร พิศมร อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์

ปิยะรัตน์01 5002101- หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเ 3(3-0-6) วทบ4 641225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-12.207  ม.ีค. 65 ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ

ทพิรัตน์01 5102102 นวัตกรรมเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) วทบ4 631223901นวัตกรรมธุรกิจอา 10.20-12.207  ม.ีค. 65 อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อ.ดร.รจเรจ นันตา

ทพิรัตน์01 5102106 การนาํเสนอนวัตกรรมอาหารท้อง3(1-4-5) วทบ4 631223901นวัตกรรมธุรกิจอา 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อ.ดร.รจเรจ นันตา

ณัฐฌา01 5104101 สัมมนาทางนวัตกรรมอาหารสาํห 1(1-0-2) วทบ4 611223901นวัตกรรมธุรกิจอา 13.30-15.308  ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.รัตนภัทร มะโนชัย

ปิยะรัตน์01 5004902- สัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) วทบ4 611225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-12.208  ม.ีค. 65 ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ

สวุรรณี_จ01 5003101- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพื3(2-2-5) วทบ4 631225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-11.509  ม.ีค. 65 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์
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ชื่อผู้สอนSect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้องสอบ เวลาสอบวันสอบ กรรมการคุมสอบ

ปิยะรัตน์01 5004201- เกษตรอินทรีย์และกฎหมายเกษต3(3-0-6) วทบ4 611225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-12.209  ม.ีค. 65 ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ

จาํเนียร_ม01 5022301+ เทคโนโลยีการผลิตข้าว 3(2-2-5) วทบ4 611225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-16.3010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.จาํเนียร มีสาํลี ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ

จาํเนียร_ม01 5032201- หลักการผลิตพืชผัก 3(2-2-5) วทบ4 621225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-16.3010 ม.ีค. 65 อ.วรรักษ์ หน่อสีดา ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์

กุสมุา01 5074401- เทคโนโลยีผักและผลไม้ 3(2-2-5) วทบ4 621228201วท.เทคโนฯอาหาร 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา อ.รัตนภัทร มะโนชัย

นิศากร_ส01 5082401 อารักขาพืช 3(2-2-5) วทบ4 631225001 เกษตรศาสตร์ 10.20-12.2010 ม.ีค. 65 ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ อ.วรรักษ์ หน่อสีดา

วุฒิรัตน์01 5032501- บรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ของผลิ 3(2-2-5) วทบ4 611225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-16.3011 ม.ีค. 65 ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์

วุฒิรัตน์01 5033501. ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพข3(2-2-5) วทบ4 621225001 เกษตรศาสตร์ 13.30-16.3011 ม.ีค. 65 อ.วรรักษ์ หน่อสีดา ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

ศรัญญา01 5073702- หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(1-4-4) วทบ4 621228201วท.เทคโนฯอาหาร 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ อ.รัตนภัทร มะโนชัย

ณัฐฌา02 5103302 กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) วทบ4 621223901นวัตกรรมธุรกิจอา 10.20-12.2011 ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.ดร.รจเรจ นันตา

กุสมุา01 5072411- การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) วทบ4 631228201วท.เทคโนฯอาหาร 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

รัตนภัทร01 5073304- การประกันคุณภาพอาหารระดับอุ3(3-0-6) วทบ4 621223901นวัตกรรมธุรกิจอา 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ อ.ดร.รจเรจ นันตา

รัตนภัทร02 5073304- การประกันคุณภาพอาหารระดับอุ3(3-0-6) วทบ4 621228201วท.เทคโนฯอาหาร 13.30-15.3014 ม.ีค. 65 อ.รัตนภัทร มะโนชัย อ.ดร.มยุรี  ชมภู

รัตนภัทร01 5073404- อุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่น 3(1-4-4) วทบ4 621228201วท.เทคโนฯอาหาร 13.30-15.3015 ม.ีค. 65 อ.รัตนภัทร มะโนชัย อ.ดร.มยุรี  ชมภู

ณัฐฌา01 5103103 บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบ3(2-2-5) วทบ4 621223901นวัตกรรมธุรกิจอา 10.20-12.2015 ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.ดร.รจเรจ นันตา

ณัฐฌา01 5103104 การวิจัยทางนวัตกรรมและธุรกิจอ1(0-2-5) วทบ4 621223901นวัตกรรมธุรกิจอา 13.30-15.3016 ม.ีค. 65 อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก อ.ดร.รจเรจ นันตา
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