
 

ตารางสอบวิชาเลือกเสร ีนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2556 
วันจันทรที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

ลําดับที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน หองสอบ คณะกรรมการควบคุมการสอบ 

1 3083316 ศิลปะกับงานการถายภาพ 3(2-2-5) อ.นนทิพัฒน  ไชยโสดา 

สอบนอกตาราง 

2 ART1102 วาดเสน 1 3(2-2-5) อ.สุรเชษฐ  อินทธิแสง 
3 ART1104 ทัศนศิลป 1 3(1-4-4) อ.กีรภัทร  จรรยาคํานึง 
4 ART3401 ศิลปะภาพพิมพสรางสรรค 1 3(2-2-5) อ.พชรษณา  สุวรรณกลาง 
5 HTM1381 ภาษาเวียดนาม 1 3(3-0-6) อ.ฮวาง ฮ๋ิว เติน 
6 HTM4203 บารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) อ.จุฑารัตน  จิตตถนอม 
7 MBC3310 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5) อ.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ 
8 NUR1804 การสรางเสริมสุขภาพวัยรุน 3(3-0-6) อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน 
9 NUR1807 การใชยาในชุมชน 3(3-0-6) อ.ธัญญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ 
10 SOC2403 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3(2-2-5) อ.ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข 
11 SSC3404 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(2-2-5) ผศ.ดุสิต  อุบลเลิศ/ อ.ธนพล  แกววงษ 

12 3083205 การผลิตวัสดุกราฟกเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) อ.ณัฐฐิญา  ศังขจันทรนันท 5206 อ.ณัฐฐิญา  ศังขจันทรนันท, อ.ณัฐพงษ  ราชมี 

13 BIO4305 หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 3(2-2-5) อ.ดร.อรอนงค ไกรสูรย /อ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข 5212 อ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข, อ.สุภิมล  บุญพอก 
14 BLW0219 นิติวิทยาศาสตร 3(3-0-6) พ.ต.ท.หญิงมณัฏฐชนก  มหาชนะวงศ 5406 อ.สุพัฒนา  ศรีบุตรด,ี อ.สุพรรณิการ  ชนะนิล 
15 BLW0219a นิติวิทยาศาสตร 3(3-0-6) วิทยากร 5407 อ.ดร.สุรชัย  อาจกลา, อ.สุนันวดี  พละศักดิ ์
16 CMD3204 การพัฒนาอยางยั่งยืน 3(3-0-6) อ.ณมน  ธนินธญางกูร 5410 อ.ณมน  ธนินธญางกูร, อ.ณพงษ  รมแกว 
17 CMD3213 สังคมสงเคราะหชุมชน 3(3-0-6) อ.จุฑาลักษณ  แสนโท 5411 อ.จุฑาลักษณ  แสนโท, อ.จีระพัฒน  จูมกุมาร 
18 ELT4315 หัวขอคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) อ.สิทธเดช  หมอกมีชัย 9202 อ.สิทธเดช  หมอกมีชัย, อ.สิริกัญญา  วรชิน 
19 GEL1108 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(2-2-5) ผศ.สนธยา  นอยวังคลัง 9203 อ.ศิมาวรรณ  โฮมแพน, อ.ดร.สัญชัย  ฮามคําไพ 
20 GSC1301 วิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษอารยธรรม 3(3-0-6) อ.รชยา  พรหมวงศ 9213 อ.รชยา  พรหมวงศ, อ.รัชฎาพร  ศรีพิบูลย 
21 GSC1301a วิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษอารยธรรม 3(3-0-6) อ.คมศิลป  พลแดง 9304 อ.คมศิลป  พลแดง, อ.ดร.คูขวัญ  จุลละนันท 
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ลําดับ

ที ่
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน หองสอบ คณะกรรมการควบคุมการสอบ 

22 HTM1381a ภาษาเวียดนาม 1 3(3-0-6) อ.เหงียน วัน ซันห 9403 อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน, อ.อรทัย  พงษแกว  

23 HTM3202 การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 3(2-2-5) อ.รุงอรุณ  ศุภกฤตอนันต 3304A อ.รุงอรุณ  ศุภกฤตอนันต, อ.ว.  เวียงสมุทร 

24 HTM3205 การดําเนินงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยงและบริการอาหาร 
และเคร่ืองดื่ม 

3(2-2-5) อ.ตรีธิดา  ปกาสิทธ์ิ 3304B อ.ตรีธิดา  ปกาสิทธ์ิ, 
อ.อังชรินทร  ทองปาน 

25 
HTM3301 การจัดการงานครัวและความรูเก่ียวกับอาหารไทย 

และผลไมไทย 
3(2-2-5) อ.กนกวรรณกรณ  หลวงวังโพธ์ิ 3404A อ.กนกวรรณกรณ  หลวงวังโพธ์ิ, 

อ.กองเกียรติ  สุขเกษม 

26 HTM3304 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) อ.สิทธิศักดิ์  เตียงงา 3405B อ.สิทธิศักดิ์  เตียงงา, อ.สุฑารัตน  คนขยัน 

27 INF1103 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) อ.วรพจน  พรมจักร 9312 อ.วรพจน  พรมจักร, อ.วรรณษา  วังแสนแกว 

28 MGT2302 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) อ.อัจฉรียา  พัฒนสระค ู 9313 อ.อัจฉรียา  พัฒนสระค,ู อ.อุมาพร  ไวยารัตน 
29 NUR1803 การสรางครอบครัวท่ีม่ันคง 3(3-0-6) อ.สัจวรรณ  พวงศรีแคน 9314 อ.สัจวรรณ  พวงศรีแคน,  

ผศ.ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว 

30 NUR1805 สุภาพจิตกับครอบครัว 3(3-0-6) อ.ดร.ปฐพร  แสงเขียว 5307 อ.ดร.ปฐพร  แสงเขียว, อ.ปฐมพงศ  ชนะนิล 
31 SOC3203 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) อ.ธนัญชัย  รสจันทร ประชุม 3 อ.ปภาภร  จันทะวงศฤทธ์ิ,  

อ.ปรมัตถ  โพดาพล 

32 SSC1325 การบริหารกาย                                                      3(2-2-5) อ.สุรัมภา  เจริญสุข 9404 อ.สุรัมภา  เจริญสุข, อ.เสกสรรค  สนวา 
33 SSC3410 กีฬาประเภททีม 3(2-2-5) อ.สิวะโรจ  วรรณจันทร 9405 อ.สิวะโรจ  วรรณจันทร, อ.สุธัญญา  กฤตาคม 

 


