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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การออกแบบฐานขอ้มลู0688302 3(2-2-5) ส. (1-4) 262066132-78/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 18 เม.ย.2564 08.30-10.300

เทคโนโลยเีครือขา่ยไรส้าย0688305 3(2-2-5) อา. (1-4) 262066332-78/1 อ.กฤษดา 24 เม.ย.2564 08.30-10.30

การพฒันาความเป็นมอือาชพี0688403 3(2-2-5) อา. (1-4) 26205 - Com6132-78/1 อ.ฐายกิา 17 เม.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยเีครอืขา่ยยุคใหมแ่ละอนิเทอรเ์น็ตในทกุสิง่0688502 3(2-2-5) ส. (6-9) 262066132-78/1 อ.ดนยั 17 เม.ย.2564 08.30-10.300

การเตรียมความพรอ้มฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกจิศึกษา0688903 1(60-0) ส. (10-10) 262066132-78/1 อ.กฤษดา 24 เม.ย.2564 13.30-15.300

อา. (10-10) 262066132-78/1 อ.กฤษดา0

สมัมนานวตักรรมดจิทิลัและระบบควบคุมอจัฉริยะ0688907 3(2-2-5) อา. (6-9) 262066132-78/1 อ. ดร.กนกรตัน์ 24 เม.ย.2564 08.30-10.300

หวัขอ้พเิศษดา้นนวตักรรมดจิทิลั0688908 3(2-2-5) อา. (6-9) 262026332-78/1 อ.จริวฑัฒ์ 18 เม.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่กจิธุระ1540202 3(3-0-6) ส. (8-10) 14526130-31/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 18 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

ภาษาจนี 41572104 3(2-2-5) ส. (6-9) 23322559-16-S อ. ดร.มนธนตัถ์ -0

ไวยากรณ์จนีเบื้องตน้1572604 3(2-2-5) ส. (1-4) 23322559-16-S อ. ดร.พรเพญ็ -0

การอ่านหนงัสอืพมิพจ์นี1573303 3(2-2-5) ส. (1-4) 23322559-16-S อ. ดร.กรกมล -0

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) ส. (1-3) 14236330-31/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 24 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ส. (8-10) 14556332-72/1 อ.ศิริกลุ 17 เม.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ส. (8-10) 14556332-78/1 อ.ศิริกลุ 17 เม.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ส. (5-7) 14236330-31/1 อ.ศิริกลุ 17 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ส. (5-7) 14236334-18/1 อ.ศิริกลุ 17 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ส. (1-3) 14246337-22/1 อ.ศิริกลุ 17 เม.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (1-3) 14556332-72/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 17 เม.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (1-3) 14556332-78/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 17 เม.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (5-7) 14246337-22/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 17 เม.ย.2564 13.30-15.30

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) ส. (5-7) 14556332-72/1 อ.ญาวณีิย์ 18 เม.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) ส. (5-7) 14556332-78/1 อ.ญาวณีิย์ 18 เม.ย.2564 08.30-10.30

พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็2310410 3(1-2-6) อา. (1-3) 14246337-22/1 อ. ดร.ประสทิธิ์ 18 เม.ย.2564 08.30-10.30

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมาย2340310 3(1-2-6) อา. (5-7) 14456334-18/1 นางสาวอรทยั 17 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) ส. (8-10) 14246337-22/1 วา่ที่ 24 เม.ย.2564 08.30-10.30

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) ส. (1-3) 14226237-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ 17 เม.ย.2564 08.30-11.303.00

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 3(3-0-6) อา. (5-7) 14246337-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 24 เม.ย.2564 13.30-15.30

การเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิน่2552103 3(3-0-6) อา. (1-3) 14216137-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 17 เม.ย.2564 08.30-11.303.00

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) ส. (1-3) 14216137-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 17 เม.ย.2564 13.30-16.303.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) ส. (5-7) 14226237-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 18 เม.ย.2564 13.30-16.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) ส. (8-10) 14226237-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 18 เม.ย.2564 08.30-11.303.00

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) ส. (8-10) 14216137-22/1 อ. ดร.ดารณั 18 เม.ย.2564 13.30-16.304.00

อา. (9-9) 14216137-22/1 อ. ดร.ดารณั

การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) อา. (5-8) 14216137-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 24 เม.ย.2564 08.30-11.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540) อา. (1-3) 14336037-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 17 เม.ย.2564 08.30-10.300

อา. (5-8) 14336037-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช0

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) อา. (8-10) 14226237-22/1 นางสาวอรทยั 24 เม.ย.2564 08.30-11.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 3(3-0-6) ส. (1-3) 14516135-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 17 เม.ย.2564 13.30-16.303.00

กฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 3(3-0-6) ส. (8-10) 14316035-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 18 เม.ย.2564 13.30-16.303.00

กฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 3(3-0-6) ส. (8-10) 14316135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 18 เม.ย.2564 13.30-16.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง : ภาคบงัคบัคดี2563503 3(3-0-6) อา. (1-3) 14516135-12/1 นายพงษร์พี 24 เม.ย.2564 08.30-11.303.00
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กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ส. (5-7) 14216137-22/1 นายชชัพสิฐิ 24 เม.ย.2564 13.30-16.303.00

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ส. (1-3) 14336037-22/1 นายชชัพสิฐิ 18 เม.ย.2564 08.30-11.303.00

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ส. (5-7) 14516135-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 18 เม.ย.2564 08.30-11.303.00

กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง2563507 3(3-0-6) อา. (5-7) 14516135-12/1 นายพงษร์พี 24 เม.ย.2564 13.30-16.303.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย2564801 1(0-45) ส. (5-6) 14316035-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 18 เม.ย.2564 08.30-10.300

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี2564803 6(0-270) อา. (1-3) 14316035-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 17 เม.ย.2564 08.30-10.300

อา. (5-8) 14316035-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง0

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อา. (1-3) 14536230-31/1 อ. 18 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) ส. (1-3) 14356234-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 24 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) อา. (5-7) 14226134-18/1 อ.ฐายกิา 24 เม.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) อา. (5-7) 14226230-31/1 อ.ฐายกิา 24 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) ส. (1-3) 14456334-18/1 อ.ประสทิธิ์พร 24 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

การจดัการผลการปฏบิตังิาน3513102 3(3-0-6) ส. (5-7) 14256134-18/1 อ. ดร.วชัระ 17 เม.ย.2564 08.30-10.300

การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 3(4-0-5) ส. (8-10) 14236330-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 18 เม.ย.2564 13.30-15.304.00

อา. (10-10) 14236330-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี

การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) อา. (1-3) 14356234-18/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 17 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

การภาษอีากร 13522501 3(3-0-6) อา. (8-10) 14536230-31/1 ผศ.สรภพ 17 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

การบญัชขี ัน้สูง 23523102 3(4-0-5) ส. (7-10) 14536230-31/1 อ.กนกพร 17 เม.ย.2564 13.30-15.304.00

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3523301 3(3-0-6) อา. (1-3) 14526130-31/1 ผศ.สรภพ 17 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(4-0-5) ส. (5-7) 14526130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 24 เม.ย.2564 13.30-15.304.00

อา. (9-9) 14526130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี

วจิยัทางการบญัชี3523701 3(4-0-5) ส. (1-3) 14526130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 24 เม.ย.2564 08.30-10.304.00

อา. (8-8) 14526130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี

โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 1(0-3-6) ส. (5-6) 14416030-31/1 อ.กนกพร 17 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

อา. (10-10) 14416030-31/1 อ.กนกพร

การบญัชหีน่วยงานภาครฐั3524101 3(3-0-6) ส. (1-3) 14416030-31/1 อ.กนกพร 18 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

การบญัชสีาํหรบัธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม3524103 3(3-0-6) อา. (8-9) 14416030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 24 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

ส. (7-7) 14416030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร

การวางแผนภาษี3524501 3(3-0-6) อา. (5-7) 14416030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 24 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อา. (5-7) 14526130-31/1 ผศ.ณฐัธญั 18 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) อา. (8-10) 14456334-18/1 อ.ฐายกิา 18 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

การบริหารการเงนิส่วนบคุคล3560504 3(3-0-6) อา. (1-3) 14416030-31/1 ผศ.ณฐัธญั 18 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

การจดัการโครงการ3562201 3(3-0-6) ส. (5-7) 14356234-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 17 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201 3(3-0-6) อา. (1-3) 14256134-18/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์17 เม.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) ส. (1-3) 14256134-18/1 ผศ. ดร.สนธยา 18 เม.ย.2564 08.30-10.300

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640) ส. (1-4) 14436034-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 18 เม.ย.2564 08.30-10.30

ส. (6-7) 14436034-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ

อา. (10-10) 14436034-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ

การวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) ส. (8-10) 14256134-18/1 อ. ดร.วชัระ 18 เม.ย.2564 13.30-15.300

อา. (10-10) 14256134-18/1 อ. ดร.วชัระ0

โครงการพเิศษทางการจดัการ3564903 1(0-3) ส. (8-10) 14436034-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 17 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อา. (5-7) 14236330-31/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์18 เม.ย.2564 08.30-10.303.00
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ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (8-10) 14356234-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 18 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) ส. (1-3) 14536230-31/1 ผศ.เมษยิา 18 เม.ย.2564 08.30-10.303.00

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) อา. (1-3) 14456334-18/1 ผศ.สุภาดา 24 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) อา. (5-7) 14356234-18/1 ผศ.สุภาดา 18 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

คณิตศาสตรส์าํหรบัธุรกจิ4430110 3(1-2-6) อา. (1-3) 14236330-31/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 24 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) อา. (1-3) 14226237-22/1 ผศ. ดร.ปรชัญา 24 เม.ย.2564 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7011701 3(2-2-5) อา. (1-4) 265056332-72/1 ผศ.ศรชยั 18 เม.ย.2564 13.30-15.300

หลกัการและทฤษฎเีทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7131101 3(3-2-5) อา. (6-10) 26201 - Com6332-72/1 อ.กายทพิย์ 24 เม.ย.2564 13.30-15.300

หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134903 3(2-2-5) ส. (3-4) 26201 - Com2559-72-S อ.กรกรต -0

ส. (6-7) 26201 - Com2559-72-S อ.กรกรต0

ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 6039-73/1 -0

เวชกรรมไทย 28032402 3(2-3-4) อา. (7-11) 295022558-73 อ.ประกายรตัน์ -5.00

เวชกรรมไทย 38033403 3(2-3-4) อา. (1-5) 295022558-73 อ.สณัฐติาพร -5.00

เวชกรรมไทย 48033404 3(2-3-4) อา. (7-11) 295012558-73 อ.สณัฐติาพร -5.00

การนวดไทย 28033502 3(1-6-2) ส. (1-5) 295012558-73 อ.กติศิกัดิ์ -7.00

ส. (7-8) 295012558-73 อ.กติศิกัดิ์0

การผดุงครรภไ์ทย 18033601 3(2-3-4) ส. (1-5) 295022558-73 อ.พรทพิย ์พาโน -5.00

การผดุงครรภไ์ทย 28033602 2(1-3-2) อา. (1-4) 295012558-73 อ.พรทพิย ์พาโน -4.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเภสชักรรมไทย8034701 3(0-18) อา. (0-0) .NC.2558-73 อ.ธนฏันณั -18.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย8034702 4(0-24) ส. (0-00) .NC.2558-73 อ.สณัฐติาพร -24.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการผดุงครรภไ์ทย8034703 2(0-12) อา. (0-0) .NC.2558-73 อ.พรทพิย ์พาโน -12.00

การฝึกบูรณาการประสบการณ์8034705 3(0-18) อา. (0-0) .NC.2558-73 อ.กติศิกัดิ์ -18.00
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