
 
 
 

 

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.ปช. 
ภาคตน ปการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

พฤศจิกายน  2559 



 
คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 

ที่   ๒๔๓๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาค กศ.ปช.  

ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
---------------------------------------------------------- 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดกําหนดวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.ปช.  
ประจําภาคตน ในระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการสอบปลายภาคเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
  ๑.๑ ผูชวยศาสตราจารยดุสิต อุบลเลิศ  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ อาจารย ดร.สมเกียรต ิ ศรีปดถา  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ อาจารย ดร.พรชัย  ผาดไธสง กรรมการ 
  ๑.๔ ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ ์ ดาแกว  กรรมการ 
  ๑.๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน กรรมการ 
  ๑.๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร นํานาผล กรรมการ 
  ๑.๗ ผูชวยศาสตราจารยสนธยา นอยวังคลัง กรรมการ 
  ๑.๘ อาจารย ดร.เบญจมาภรณ เสนารัตน กรรมการ 
  ๑.๙ อาจารยจารุวรรณ    แสงปลาด กรรมการ 
  ๑.๑๐ อาจารย ดร.เกรียงศักดิ ์ ศรีสมบัต ิ กรรมการ 
  ๑.๑๑ อาจารย ดร.อรทัยา  ถนอมเมฆ กรรมการ 
  ๑.๑๒ อาจารยอจัฉรียา  พัฒนสระค ู กรรมการ 
  ๑.๑๓ อาจารยอภิรักษ  บูรรุงโรจน กรรมการ 
  ๑.๑๔ อาจารย ดร.ปริม่มาลา ขําคมเขตต กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ อํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการกํากบัหองสอบ และพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
        ในระหวางการดําเนินการสอบ 
 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการกองกลาง 
๒.๑ อาจารย ดร.ปริม่มาลา ขําคมเขตต ประธานกรรมการ 
๒.๒ อาจารยพทิักษ  พลคชา  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นายทินภัทร   โพธิ์ชัย  กรรมการ 
  ๒.๔ นางนันทนภัส  ศรีนนท  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย  กรรมการ 
  ๒.๖ นางนวลละออง  กันแกว  กรรมการ 

๒.๗ นางสาวมาลิน ี  สุราช  กรรมการ 
๒.๘ นายปรัชญา   สุทธิประภา กรรมการ 
๒.๙ นางเนาวะพา  อนารัตน กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาววิลาวรรณ  กมลสินธ กรรมการ 
๒.๑๑ นายปรัชฌานนท  ฝายรีย  กรรมการ 
 



  

๒.๑๒ นางสาวนิภาพร     ประเสริฐสังข กรรมการ 
๒.๑๓ นางสุภาวดี            ศรีลัย   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๔ นางสาวสุกญัญา        แพงโพนทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ                   
๒.๑๕ นายอนุวัตร   ไชยรินทร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่  ๑. วางแผนงานดําเนินงานและประสานงานในการสอบปลายภาค ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 ๒. จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการกํากบัการสอบปลายภาค 
 ๓. รับ – สง ขอสอบจากอาจารยผูสอน และ คณะกรรมการกํากับการสอบ 
 ๔. ตรวจเช็คจํานวนขอสอบและกระดาษคําตอบใหถูกตอง 
 

๓. คณะกรรมการกํากับการสอบ 
 กํากับการสอบปลายภาค ภาค กศ.ปช. ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน และ ๒๖ – ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยชวงเชา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชวงบาย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ดังตารางที่แนบทายคําสัง่ 
 

หนาที่ ๑. ใหมาปฏิบัตหินาที่ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดโดยเครงครัด 
 ๒. รับขอสอบกอนเวลาสอบ วิชาแรก ของแตละชวงในแตละวัน อยางนอย ๑๕ นาที  
ทั้งชวงเชา และ ชวงบาย 
 ๓. สงขอสอบที่สอบแลวในแตละชวงของแตละวันทันท ีเมื่อสิ้นสุดการสอบในวันนั้นๆ  
 ๔. ใหคณะกรรมการคุมสอบแยกกระดาษคําถาม และกระดาษคําตอบ พรอมทัง้ตรวจสอบ 
การเรียงลําดับเลขที่ใหถูกตองและครบถวน  

๕. หากคณะกรรมการกํากับการสอบทานใด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดในวันเวลาดังกลาว   
ใหทําบันทึกเสนอบุคคลที่ทําหนาที่แทน โดยความยินยอมของผูทําหนาที่แทนดวย สํานักวิชาการและ
ประมวลผล ไมจัดหากรรมการกํากับการสอบให 

 

 ๔. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ 
  ๔.๑ อาจารย ดร.พรชัย  ผาดไธสง ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายไพรัตน   ฤทธิยงค  กรรมการ 
  ๔.๓ นายดํารงค   สัจจาวาส กรรมการ 
  ๔.๔ นายพรชัย   ทาวบุตร  กรรมการ 
  ๔.๕ นายอํานาจ   นิลงาม  กรรมการ 
  ๔.๖ นายอุทัย   สิงหธวัช  กรรมการ 
  ๔.๗ นายสราวุธ   ไสยรส  กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่ จัดเตรียมหองสอบ สถานที่ โดยจัดเตรียมโตะ-เกาอี ้และทําความสะอาดหองสอบ 
 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ และ
บังเกิดผลดีแกทางราชการ 
 

   ทั้งนี ้ตั้งแตวันที ่  ๑๙    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

    สั่ง  ณ  วันที่    ๑๑    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

                (อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา)          
               รองอธิการบดฝีายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 



ลําดับที่ รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต คณะกรรมการคุมสอบ หองสอบ

1 HTM3202 การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 3(2-2-5) อ.รุงอรุณ  ศุภกฤตอนันต

2 TRM3204 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) อ.สิทธิศักดิ์  เตียงงา

ตารางสอบรายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจําภาคตน ปการศึกษา 2559

วันอาทิตยที่ 20 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 - 16.00 น.
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รุนท่ี ช่ือสาขาวิชา หมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน หนาท่ี

การบัญชี (ม.6/ปวช.) 563335010 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด 23 2

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6 /ปวช.) 563443010 บธ.บ. 4 ป อ.ญาณกร  เขตศิริสุข 18 2, 3

นิติศาสตร 563336010 น.บ. 4 ป อ.สุพัฒนา  ศรีบุตรดี 26 2

รัฐศาสตร 563350010 ร.บ. 4 ป วาท่ี ร.ต. พงศสวัสดิ์  ราชจันทร 57 2

การบัญชี  (ม.6/ปวช.) 573335010 บช.บ. 4 ป อ.ลลิตา  พิมทา 5 3

การบัญชี (ปวส.) 575335010 บช.บ. 4 ป อ.ลลิตา  พิมทา 25 5

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6/ปวช.) 573443010 บธ.บ. 4 ป อ.สุพจน  บังเลิง 15 4

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 575443010 บธ.บ. 4 ป อ.อัจฉราภรณ  จุฑาผาด 22 5

การจัดการ (ม.6/ปวช.) 573354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดวงดาว  ภูครองจิตร 15 4

การจัดการ (เทียบเขาบริหาร) หอง 1 575354010 บธ.บ. 4 ป อ.สุนันวดี  พละศักดิ์ 33 5

การจัดการ (เทียบเขาอ่ืนๆ) หอง 2 575354020 บธ.บ. 4 ป อ.ดวงดาว  ภูครองจิตร 10 5

สาธารณสุขศาสตร 573299010 วท.บ. 4 ป อ.เพชรรัตน  ศิริสุวรรณ 4 3

นิติศาสตร 573336010 น.บ. 4 ป อ.อภิรักษ  บูรรุงโรจน 18 3

รัฐศาสตร แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 573350010 ร.บ. 4 ป อ.ณัฐพงษ  ราชมี 20 3, 4

รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 573361010 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย 16 4

การบัญชี (4ป) 583335010 บช.บ. 4 ป อ.บุญชวง  ศรีธรราษฎร 16 6

การบัญชี (เทียบเขา) 585335010 บช.บ. 4 ป อ.บุญชวง  ศรีธรราษฎร 27 8

คอมพิวเตอรธุรกิจ (4ป) 583443010 บธ.บ. 4 ป อ.จีระพัฒน  จูมกุมาร 12 7, 8

คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบเขา) 585443010 บธ.บ. 4 ป อ.อัจฉราภรณ  จุฑาผาด 34 9

สารบัญตารางสอบ สําหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจําภาตน ปการศึกษา 2559
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รุนท่ี ช่ือสาขาวิชา หมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน หนาท่ี

สารบัญตารางสอบ สําหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจําภาตน ปการศึกษา 2559

การจัดการ (4ป) 583354010 บธ.บ. 4 ป อ.จารุวรรณ  สุภาชัยวัฒน 14 7

การจัดการ (เทียบเขาบริหาร) หอง 1 585354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดวงดาว  ภูครองจิตร 35 8

การจัดการ (เทียบเขาอ่ืนๆ) หอง 2 585354020 บธ.บ. 4 ป อ.ดวงดาว  ภูครองจิตร 14 9

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (เทียบเขา) 585295010 วท.บ. 4 ป อ.สิทธเดช  หมอกมีชัย 6 8

เทคโนโลยีไฟฟา (4ป) 583296010 วท.บ. 4 ป อ.จิตกรณ  เพชรภักดี 4 5, 6

สาธารณสุขศาสตร 583299010 วท.บ. 4 ป อ.ฉัตรลดา  ดีพรอม 4 6

นิติศาสตร 583336010 น.บ. 4 ป อ.ปนบุญญา  ลํามะนา 21 6, 7

รัฐศาสตร (แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) 583350010 ร.บ. 4 ป อ.วุฒิชัย  ตาลเพชร 21 7

รัฐประศาสนศาสตร (แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร) 583360010 รป.บ. 4 ป อ.นภัสภรณ  พิมพสวรรค 16 7

การบัญชี (เทียบเขา) 595335010 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด 32 10

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 595443010 บธ.บ. 4 ป อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย 13 10, 11

การจัดการ (4 ป) 593354010 บธ.บ. 4 ป อ.จารุวรรณ  สุภาชัยวัฒน 10 10

การจัดการ (เทียบเขาบริหาร) หอง 1 595354010 บธ.บ. 4 ป อ.สุนันวดี  พละศักดิ์ 14 10

การจัดการ (เทียบเขาอ่ืนๆ) หอง 2 595354020 บธ.บ. 4 ป อ.สุนันวดี  พละศักดิ์ 6 10

นิติศาสตร 593336010 น.บ. 4 ป อ.กฤติญา  สุขเพ่ิม 14 9

รัฐศาสตร 593350010 ร.บ. 4 ป อ.วุฒิชัย  ตาลเพชร 10 9
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  541018601 (ค.บ)  การศึกษาปฐมวัย
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

01 9005102 การปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 2 5(450) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง
02 9005101 การปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 1 5(450) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  541018602 (ค.บ)  การศึกษาปฐมวัย
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

02 9005102 การปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 2 5(450) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  541018603 (ค.บ)  การศึกษาปฐมวัย
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

01 9005101 การปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 1 5(450) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  553336010 (น.บ4)  นิติศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

01 GEL1105 ภาษาญ่ีปุนพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา สอบนอกตาราง
02 GEL1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2- พื้นฐานภาษา สอบนอกตาราง

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  553350010 (ร.บ4)  รัฐศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

01 POS3119 ประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหว 3(3-0- เอกเลือก สอบนอกตาราง
01 POS3115 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา 3(3-0- เอกเลือก สอบนอกตาราง
01 POS4201 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร 5(450) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง
01 GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2- พื้นฐานภาษา สอบนอกตาราง
01 GEL1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2- พื้นฐานภาษา สอบนอกตาราง
01 PBA1402 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ 3(3-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
02 GEL1103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 3(2-2- พื้นฐานภาษา สอบนอกตาราง

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  553443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

01 4123604 โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคา 3(2-2) เอกเลือก สอบนอกตาราง
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  553443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

01 4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
01 3521101 การบัญชี 1 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  563335010 (บช.4)  การบัญชี
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

วิไลวรรณ01 ACC4404สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
สุพร01 ACC4202 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3(3-0- เอกบังคับ 1503 13.00-16.00 ประสิทธิ์ สันติ19 พ.ย. 59

02 1000002 วิชาเลือกเสรี 3(3-0- กลุมเลือกเสรี 1503 13.00-16.00 รุงอรุณ สิทธิศักดิ์20 พ.ย. 59
ดวงเดือน01 ACC4201การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0- เอกเลือก 9301 09.00-12.00 ธีรศาสตร ภัทริยา27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  563336010 (น.บ4)  นิติศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

อภิรักษ01 BLW430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0- เอกบังคับ 1603 09.00-12.00 ชนาใจ ชยธร19 พ.ย. 59
ปฏิวัติ01 BLW430 หลักวิชาชีพนักกฎหมายกับการวาความ 3(3-0- เอกบังคับ 1603 13.00-16.00 วุฒิชัย ธรรมรัตน20 พ.ย. 59
สุพัฒนา01 BLW430 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0- เอกบังคับ 1601 09.00-12.00 นภัสภรณ ปฏิวัติ26 พ.ย. 59
ปนบุญญา01 BLW331 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0- เอกบังคับ 1603 09.00-12.00 ชยธร ณัฐพงษ27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  563350010 (ร.บ4)  รัฐศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ณัฐพงษ01 POS4126 สัมมนาปญหาพิเศษ 2(2-2- เอกเลือก สอบนอกตาราง
พงศสวัสดิ์01 POS4128 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร 2(90) เอกเลือก สอบนอกตาราง
สุรพงษ01 PBA4502 แรงงานสัมพันธ 3(3-0- เอกเลือก 1602 09.00-12.00 อภิรักษ กฤติญา19 พ.ย. 59
พงศสวัสดิ์01 POS3219 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0- เอกบังคับ 1602 09.00-12.00 ธรรมรัตน ปฏิวัติ20 พ.ย. 59
วุฒิชัย01 POS4124 วรรณกรรมกับการเมือง 3(3-0- เอกบังคับ 1602 13.00-16.00 ชนาใจ เบญจวรรณ26 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  563443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ญาณกร01 BBA4412การฝกประสบการณวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ 5(350) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง
อัจฉราภรณ01 MBC330 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ 3(3-0- เลือกเสรีบังคับ 1504 13.00-16.00 กีรภัทร ทักษพร19 พ.ย. 59
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  563443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ญาณกร01 MBC421 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร 3(2-2- เอกบังคับ 9302 09.00-12.00 เขมวิทย จุรีวัลย20 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573299010 (วทบ4)  สาธารณสุขศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ทักษพร01 GEL1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2- พื้นฐานภาษา 1604 09.00-12.00 ณัฐพงษ นภัสภรณ19 พ.ย. 59
พัชราวรรณ01 PHE2325 เภสัชวิทยา 3(3-0- เอกเลือก 1604 13.00-16.00 เบญจวรรณ วุฒิชัย19 พ.ย. 59
ฉัตรลดา01 PHE3203 สุขภาพจิต 3(3-0- เอกเลือก 1702 13.00-16.00 สุขสันต ฉัตรลดา20 พ.ย. 59
พัชราวรรณ01 PHE2505 การปฐมพยาบาล 3(3-0- เอกบังคับ 1603 13.00-16.00 พัชราวรรณ เอกบดินทร26 พ.ย. 59
พัชราวรรณ01 PHE2501 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0- เอกบังคับ 1604 09.00-12.00 ธรรมรัตน นภารัศม27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573335010 (บช.4)  การบัญชี
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุพร01 ACC3309การวางระบบบัญชี 3(3-0- เอกเลือก 1505 09.00-12.00 จารุวรรณM จุรีวัลย19 พ.ย. 59
ลลิตา01 ACC3205 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0- เอกบังคับ 1506 13.00-16.00 เติ่น เกรียงไกร20 พ.ย. 59
วิไลวรรณ01 ACC3201การบัญชีบริหาร 3(3-0- เอกบังคับ 1505 09.00-12.00 อภิรักษ กฤติญา26 พ.ย. 59
บุญชวง01 ACC3202การบัญชีข้ันสูง 1 3(3-0- เอกบังคับ 9301 09.00-12.00 ธีรศาสตร ภัทริยา27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573336010 (น.บ4)  นิติศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

กฤติญา01 BLW330 กฎหมายครอบครัว 3(3-0- เอกบังคับ 1606 13.00-16.00 สุรพงษ นภัสภรณ19 พ.ย. 59
ปฏิวัติ01 BLW330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0- เอกบังคับ 1603 09.00-12.00 ชนาใจ ชยธร19 พ.ย. 59
ชยธร01 BLW220 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2(2-0- เอกบังคับ 1603 13.00-16.00 วุฒิชัย ธรรมรัตน20 พ.ย. 59
กฤติญา01 BLW330 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท 3(3-0- เอกบังคับ 1603 13.00-16.00 พัชราวรรณ เอกบดินทร26 พ.ย. 59
ชยธร01 BLW022 การสืบสวนและสอบสวน 3(3-0- เอกเลือก 1603 09.00-12.00 ชยธร ณัฐพงษ27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573350010 (ร.บ4)  รัฐศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

พงศสวัสดิ์01 POS3114 ภูมิศาสตรการเมือง 3(3-0- เอกบังคับ 1604 13.00-16.00 เบญจวรรณ วุฒิชัย19 พ.ย. 59
ณัฐพงษ01 POS3222 การเมืองเรื่องการพัฒนาในอีสาน 3(3-0- เอกบังคับ 1604 09.00-12.00 ณัฐพงษ นภัสภรณ19 พ.ย. 59
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573350010 (ร.บ4)  รัฐศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

พงศสวัสดิ์02 POS3219 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0- เอกบังคับ 1602 09.00-12.00 ธรรมรัตน ปฏิวัติ20 พ.ย. 59
สุพัฒนา02 BLW430 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0- เอกบังคับ 1601 09.00-12.00 นภัสภรณ ปฏิวัติ26 พ.ย. 59
ณัฐพงษ01 POS3116 การบริหารความขัดแยงในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0- เอกบังคับ 1604 09.00-12.00 ธรรมรัตน นภารัศม27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573354010 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

จารุวรรณM03 MGT320 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคกร 3(3-0- เอกบังคับ 1501 13.00-16.00 สุพร อัจฉราภรณ19 พ.ย. 59
จารุวรรณM01 MGT330 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0- เอกเลือก 1505 09.00-12.00 จารุวรรณM จุรีวัลย19 พ.ย. 59
ดวงดาว01 MGT320 การพัฒนาองคการ 3(3-0- เอกบังคับ 9304 09.00-12.00 เติ่น อุไรวรรณT20 พ.ย. 59
ดวงเดือน02 ACC3302การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0- วจ.บังคับ 1505 09.00-12.00 อภิรักษ กฤติญา26 พ.ย. 59
ภัทริยา03 MGT310 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0- วจ.บังคับ 1505 09.00-12.00 จีระพัฒน จุรีวัลย27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573361010 (รป.4)  รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ศุภชัย01 GET4102 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2- พื้นฐานวิทย-ค 1605 09.00-12.00 ปฏิวัติ สุพัฒนา19 พ.ย. 59
ชนาใจ01 BPA3504 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 3(3-0- เอกบังคับ 1605 13.00-16.00 ปนบุญญา พงศสวัสดิ์19 พ.ย. 59
ธรรมรัตน01 BLA3602 ยุทธศาสตรการปกครองสวนทองถ่ิน 3(3-0- เอกเลือก 1605 13.00-16.00 ปนบุญญา ปฏิวัติ20 พ.ย. 59
อภิรักษ01 BLW331 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับรัฐประศาส 3(3-0- เอกบังคับ 1605 13.00-16.00 ชยธร ณัฐพงษ26 พ.ย. 59
ปฏิวัติ01 BLW024 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถ่ิน 3(3-0- เอกเลือก 1605 09.00-12.00 ปนบุญญา พงศสวัสดิ์27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  573443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

จีระพัฒน01 MBC320 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
อัจฉราภรณ01 MBC320 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2- เอกบังคับ 1505 09.00-12.00 จารุวรรณM จุรีวัลย19 พ.ย. 59
ศศิกาญจน01 MBC320 การประมวลผลและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2- เอกบังคับ 1506 13.00-16.00 เติ่น เกรียงไกร20 พ.ย. 59
ดวงเดือน01 ACC3302การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0- วจ.บังคับ 1505 09.00-12.00 อภิรักษ กฤติญา26 พ.ย. 59
ภัทริยา02 MGT310 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0- วจ.บังคับ 1505 09.00-12.00 จีระพัฒน จุรีวัลย27 พ.ย. 59
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  575335010 (บช.4)  การบัญชี
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ลลิตา01 ACC4407การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 6(560) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง
สุพร02 ACC4202 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3(3-0- เอกบังคับ 1503 13.00-16.00 ประสิทธิ์ สันติ19 พ.ย. 59

01 1000002 วิชาเลือกเสรี 3(3-0- กลุมเลือกเสรี 1503 13.00-16.00 รุงอรุณ สิทธิศักดิ์20 พ.ย. 59
บุญชวง01 ACC3101 วิจัยทางการบัญชี 3(3-0- เอกเลือก 1503 13.00-16.00 กีรภัทร วิวัฒนา26 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  575354010 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุนันวดี01 MGT420 ปญหาพิเศษทางการจัดการ 3(3-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
จารุวรรณM01 MGT430 การจัดการการดําเนินการ 3(3-0- เอกเลือก สอบนอกตาราง
สุนันวดี02 BBA4412การฝกประสบการณวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ 5(350) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง
จารุวรรณM01 MGT320 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคกร 3(3-0- เอกบังคับ 1506 13.00-16.00 ดวงดาว จารุวรรณM19 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  575354020 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุนันวดี02 MGT420 ปญหาพิเศษทางการจัดการ 3(3-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
ภัทริยา01 BBA4411การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางบริหารุ 2(90) ปฏิบัติ สอบนอกตาราง
จารุวรรณM02 MGT320 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคกร 3(3-0- เอกบังคับ 1501 13.00-16.00 สุพร อัจฉราภรณ19 พ.ย. 59
จุรีวัลย01 FIN3203 การบริหารการเงิน 3(3-0- เอกเลือก 1506 13.00-16.00 เติ่น เกรียงไกร20 พ.ย. 59
ญาณกร01 MBC230 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0- เอกเลือก 9404 09.00-12.00 ลลิตา วิไลวรรณ26 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  575443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

จีระพัฒน01 MBC331 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2- เลือกเสรีบังคับ สอบนอกตาราง
ดวงดาว01 HRM310 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0- เอกบังคับ 1504 13.00-16.00 กีรภัทร ทักษพร19 พ.ย. 59
ภัทริยา01 MGT310 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0- เอกบังคับ 1505 09.00-12.00 จีระพัฒน จุรีวัลย27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583296010 (วทบ4)  เทคโนโลยีไฟฟา
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ประสิทธิ์01 EET2101 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0- พื้นฐานชาง 1604 09.00-12.00 ณัฐพงษ นภัสภรณ19 พ.ย. 59
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583296010 (วทบ4)  เทคโนโลยีไฟฟา
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

นภารัศม01 GES3103 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0- พื้นฐานสังคม 1702 13.00-16.00 สุขสันต ฉัตรลดา20 พ.ย. 59
ประสิทธิ์01 EET2105 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0- พื้นฐานชาง 1603 13.00-16.00 พัชราวรรณ เอกบดินทร26 พ.ย. 59
เขมวิทย01 GEL1103 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 3(2-2- พื้นฐานภาษา 9404 09.00-12.00 ดวงเดือน ปริเยศ27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583299010 (วทบ4)  สาธารณสุขศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ทักษพร02 GEL1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2- พื้นฐานภาษา 1604 09.00-12.00 ณัฐพงษ นภัสภรณ19 พ.ย. 59
พัชราวรรณ02 PHE2325 เภสัชวิทยา 3(3-0- เอกเลือก 1604 13.00-16.00 เบญจวรรณ วุฒิชัย19 พ.ย. 59
ฉัตรลดา02 PHE3203 สุขภาพจิต 3(3-0- เอกเลือก 1702 13.00-16.00 สุขสันต ฉัตรลดา20 พ.ย. 59
พัชราวรรณ02 PHE2505 การปฐมพยาบาล 3(3-0- เอกบังคับ 1603 13.00-16.00 พัชราวรรณ เอกบดินทร26 พ.ย. 59
พัชราวรรณ02 PHE2501 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0- เอกบังคับ 1604 09.00-12.00 ธรรมรัตน นภารัศม27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583335010 (บช.4)  การบัญชี
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

วิวัฒนา01 ENG2101ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0- เอกเลือก 9301 09.00-12.00 ศศิกาญจน สุนันวดี19 พ.ย. 59
ปริเยศ01 FIN2101 การเงินธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9302 09.00-12.00 เขมวิทย จุรีวัลย20 พ.ย. 59
อัจฉราภรณ01 BBA2303ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0- เอกเลือก 9301 13.00-16.00 นภารัศม สุพจน20 พ.ย. 59
ลลิตา01 ACC2202การบัญชีข้ันกลาง 2 3(2-2- เอกบังคับ 9301 09.00-12.00 พรหมลิขิต สุรพงษ26 พ.ย. 59
สุพัฒนา01 GES3104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0- พื้นฐานสังคม 9304 09.00-12.00 เติ่น อุไรวรรณT27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583336010 (น.บ4)  นิติศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

02 BLW022 การสืบสวนและสอบสวน 3(3-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
02 BLW220 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2(2-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
02 BLW330 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท 3(3-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
02 BLW330 กฎหมายครอบครัว 3(3-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
02 BLW330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0- เอกบังคับ สอบนอกตาราง

กฤติญา01 BLW120 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0- เอกบังคับ 1606 09.00-12.00 สุรพงษ พรหมลิขิต19 พ.ย. 59
ปนบุญญา01 BLW220 กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 3(3-0- เอกบังคับ 1606 13.00-16.00 จีระพัฒน ดวงดาว20 พ.ย. 59
อภิรักษ01 BLW220 กฎหมายลักษณะหน้ี: หลักทั่วไป 3(3-0- เอกบังคับ 1606 13.00-16.00 วุฒิชัย สุพัฒนา26 พ.ย. 59
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583336010 (น.บ4)  นิติศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุพัฒนา01 BLW220 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกคําสั่งลาภ 3(3-0- เอกบังคับ 1606 09.00-12.00 สุพัฒนา สุพจน27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583350010 (ร.บ4)  รัฐศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ชนาใจ01 POS2103 ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน 3(3-0- เอกบังคับ 1606 09.00-12.00 สุรพงษ พรหมลิขิต19 พ.ย. 59
สุรพงษ02 POS2105 การปกครองทองถ่ินไทย 3(3-0- เอกบังคับ 1702 13.00-16.00 อภิรักษ กฤติญา19 พ.ย. 59
สุพัฒนา01 BLW231 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร 3(3-0- เอกเลือก 1702 13.00-16.00 สุขสันต ฉัตรลดา20 พ.ย. 59
เบญจวรรณ01 POS2104 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน 3(3-0- เอกบังคับ 1702 13.00-16.00 นภัสภรณ จารุวรรณM26 พ.ย. 59
นภัสภรณ01 POS2106 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร 1 3(3-0- เอกบังคับ 1702 09.00-12.00 ศศิกาญจน สิรวิชญ27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583354010 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ปนบุญญา01 BLW010 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9304 13.00-16.00 พัชราวรรณ เอกบดินทร19 พ.ย. 59
จุรีวัลย03 BBA2102สถิติธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9302 09.00-12.00 ญาณกร ดวงดาว19 พ.ย. 59
เติ่น01 GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 9402 13.00-16.00 บุญชวง ภัทริยา20 พ.ย. 59
รชยา02 GES3102 วิถีโลก 3(3-0- พื้นฐานสังคม 9304 13.00-16.00 สุพร อัจฉราภรณ26 พ.ย. 59
สุนันวดี01 MGT110 การจัดการและพฤติกรรมองคกร 3(3-0- เอกบังคับ 9304 09.00-12.00 เติ่น อุไรวรรณT27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583360010 (รป.4)  รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ชนาใจ01 POS2105 การปกครองทองถ่ินไทย 3(3-0- เอกบังคับ 1605 13.00-16.00 ปนบุญญา พงศสวัสดิ์19 พ.ย. 59
ชยธร01 BLW221 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0- เอกบังคับ 1605 09.00-12.00 ปฏิวัติ สุพัฒนา19 พ.ย. 59
นภัสภรณ01 BPA2502 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0- เอกบังคับ 1605 13.00-16.00 ปนบุญญา ปฏิวัติ20 พ.ย. 59
รชยา01 GES3102 วิถีโลก 3(3-0- พื้นฐานสังคม 1605 13.00-16.00 ชยธร ณัฐพงษ26 พ.ย. 59
ธรรมรัตน01 BPA2501 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0- เอกบังคับ 1605 09.00-12.00 ปนบุญญา พงศสวัสดิ์27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุพจน02 MBC220 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  583443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุพจน03 MBC220 โครงสรางขอมูลและการจัดการแฟมขอมูลใน 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
จุรีวัลย02 BBA2102สถิติธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9302 09.00-12.00 ญาณกร ดวงดาว19 พ.ย. 59
สุขสรรค02 GEL1106 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 9302 09.00-12.00 เขมวิทย สุขสันต27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  585295010 (วทบ4)  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

เอกบดินทร01 ELT2208 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2- เอกบังคับ 1604 13.00-16.00 เบญจวรรณ วุฒิชัย19 พ.ย. 59
สันติ01 ELT2301 เครื่องรับโทรทัศน 3(2-2- เอกเลือก 1604 09.00-12.00 ณัฐพงษ นภัสภรณ19 พ.ย. 59
ธีรศาสตร01 ELT2210 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2- เอกบังคับ 1702 13.00-16.00 สุขสันต ฉัตรลดา20 พ.ย. 59
สันติ01 ELT4221 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0- เอกบังคับ 1603 13.00-16.00 พัชราวรรณ เอกบดินทร26 พ.ย. 59
ธีรศาสตร01 ELT1205 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-2- เอกบังคับ 1604 09.00-12.00 ธรรมรัตน นภารัศม27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  585335010 (บช.4)  การบัญชี
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

วิไลวรรณ01 ACC2203การบัญชีตนทุน 3(3-0- เอกบังคับ 9301 09.00-12.00 ศศิกาญจน สุนันวดี19 พ.ย. 59
จุรีวัลย01 BBA2301การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทา 3(3-0- เอกเลือก 9301 13.00-16.00 ชนาใจ สุพัฒนา19 พ.ย. 59

01 1000001 วิชาเลือกเสรี 3(3-0- กลุมเลือกเสรี 1503 13.00-16.00 รุงอรุณ สิทธิศักดิ์20 พ.ย. 59
ลลิตา02 ACC2202การบัญชีข้ันกลาง 2 3(2-2- เอกบังคับ 9301 09.00-12.00 พรหมลิขิต สุรพงษ26 พ.ย. 59
ภัทริยา04 MGT310 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0- เอกบังคับ 9301 09.00-12.00 ธีรศาสตร ภัทริยา27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  585354010 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุนันวดี01 MGT330 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0- เอกเลือก 9401 09.00-12.00 ทักษพร วิวัฒนา19 พ.ย. 59
จารุวรรณM01 MGT420 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3-0- เอกบังคับ 9401 13.00-16.00 ลลิตา อัจฉราภรณ20 พ.ย. 59
วิวัฒนา01 ENG2103ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9401 09.00-12.00 ประสิทธิ์ สันติ26 พ.ย. 59
จุรีวัลย01 MGT220 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9401 09.00-12.00 บุญชวง ดวงดาว27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  585354020 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  585354020 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

จีระพัฒน02 MBC230 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0- เอกเลือก สอบนอกตาราง
ดวงดาว02 HRM310 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0- เอกบังคับ 9304 13.00-16.00 พัชราวรรณ เอกบดินทร19 พ.ย. 59
ดวงดาว02 MGT320 การพัฒนาองคการ 3(3-0- เอกบังคับ 9304 09.00-12.00 เติ่น อุไรวรรณT20 พ.ย. 59
สุนันวดี01 MGT330 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0- เอกเลือก 9304 13.00-16.00 สุพร อัจฉราภรณ26 พ.ย. 59
สุพัฒนา02 GES3104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0- พื้นฐานสังคม 9304 09.00-12.00 เติ่น อุไรวรรณT27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  585443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุพจน01 MBC220 โครงสรางขอมูลและการจัดการแฟมขอมูลใน 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
ญาณกร01 MBC321 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2- เอกบังคับ 9303 13.00-16.00 สุนันวดี สุพจน19 พ.ย. 59
เกรียงไกร01 BBA2103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9303 13.00-16.00 จารุวรรณM ดวงเดือน20 พ.ย. 59
วิวัฒนา02 ENG2103ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3(3-0- เอกบังคับ 9303 09.00-12.00 ทักษพร วิวัฒนา26 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  593336010 (น.บ4)  นิติศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ทักษพร02 GEN1102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 1606 13.00-16.00 สุรพงษ นภัสภรณ19 พ.ย. 59
อุไรวรรณT02 GEN1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0- พื้นฐานภาษา 1606 09.00-12.00 ธีรศาสตร พัชราวรรณ20 พ.ย. 59
รชยา02 GEN3101สังคมและวิถีโลก 3(3-0- พื้นฐานสังคม 1606 13.00-16.00 วุฒิชัย สุพัฒนา26 พ.ย. 59
ชยธร01 BLW110 กฎหมายแพง : หลักทั่วไป 3(3-0- เอกบังคับ 1606 09.00-12.00 สุพัฒนา สุพจน27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  593350010 (ร.บ4)  รัฐศาสตร
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ทักษพร03 GEN1102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 1702 13.00-16.00 อภิรักษ กฤติญา19 พ.ย. 59
อุไรวรรณT03 GEN1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0- พื้นฐานภาษา 1702 09.00-12.00 ศศิกาญจน สิรวิชญ20 พ.ย. 59
วุฒิชัย01 BPS1101 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร 3(3-0- เอกบังคับ 1702 13.00-16.00 นภัสภรณ จารุวรรณM26 พ.ย. 59
ปนบุญญา01 GEN3102กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 3(3-0- พื้นฐานสังคม 1702 09.00-12.00 ศศิกาญจน สิรวิชญ27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  593354010 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  593354010 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ทักษพร01 GEN1102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 9403 13.00-16.00 จีระพัฒน จุรีวัลย19 พ.ย. 59
อุไรวรรณT01 GEN1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0- พื้นฐานภาษา 9403 09.00-12.00 ดวงเดือน ปริเยศ20 พ.ย. 59
ดวงดาว01 MGT220 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0- เอกบังคับ 9403 09.00-12.00 ญาณกร สุนันวดี26 พ.ย. 59
สุขสรรค01 GEN1105ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 9403 09.00-12.00 สิทธิศักดิ์ เกรียงไกร27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  595335010 (บช.4)  การบัญชี
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ทักษพร02 ENG2101ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0- เอกเลือก 9402 09.00-12.00 สุพร วิไลวรรณ19 พ.ย. 59
เติ่น01 GEN1106ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 9402 13.00-16.00 บุญชวง ภัทริยา20 พ.ย. 59
รชยา01 GEN3101สังคมและวิถีโลก 3(3-0- พื้นฐานสังคม 9402 13.00-16.00 บุญชวง ญาณกร26 พ.ย. 59
บุญชวง01 ACC1101หลักการบัญชีข้ันตน 3(2-2- เอกบังคับ 9402 09.00-12.00 ลลิตา สุนันวดี27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  595354010 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

กีรภัทร01 GEN2101สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0- พื้นฐานมนุษย 9404 13.00-16.00 ลลิตา วิไลวรรณ19 พ.ย. 59
ลลิตา01 ACC1103การบัญชี 2 3(3-0- เอกบังคับ 9403 09.00-12.00 ดวงเดือน ปริเยศ20 พ.ย. 59
ดวงดาว02 MGT220 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0- เอกบังคับ 9404 09.00-12.00 ลลิตา วิไลวรรณ26 พ.ย. 59
ดวงดาว01 MGT220 การจัดการองคความรู 3(3-0- เอกบังคับ 9404 09.00-12.00 ดวงเดือน ปริเยศ27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  595354020 (บธบ4)  การจัดการ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

กีรภัทร02 GEN2101สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0- พื้นฐานมนุษย 9404 13.00-16.00 ลลิตา วิไลวรรณ19 พ.ย. 59
ปริเยศ01 ECO1101 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0- เอกบังคับ 9301 13.00-16.00 นภารัศม สุพจน20 พ.ย. 59
ดวงดาว03 MGT220 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0- เอกบังคับ 9404 09.00-12.00 ลลิตา วิไลวรรณ26 พ.ย. 59
สิรวิชญ01 MKT110 หลักการตลาด 3(3-0- เอกบังคับ 9404 09.00-12.00 ดวงเดือน ปริเยศ27 พ.ย. 59

กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  595443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

สุพจน03 MBC220 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2- เอกบังคับ สอบนอกตาราง
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กศ.ปช.(ส-อ)  ภาคเรียนที่ 1/2559  595443010 (บธบ4)  คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อผูสอนรหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุมวิชา หองสอบ วันสอบSect. เวลาสอบ กรรมการคุมสอบ

ศศิกาญจน01 MBC120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึ่ม 3(2-2- เอกบังคับ 9302 09.00-12.00 ญาณกร ดวงดาว19 พ.ย. 59
ศศิกาญจน01 MBC120 การจัดการระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2- เอกบังคับ 9302 09.00-12.00 เขมวิทย จุรีวัลย20 พ.ย. 59
สุขสรรค02 GEN1105ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2- พื้นฐานภาษา 9302 09.00-12.00 เขมวิทย สุขสันต27 พ.ย. 59
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