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วันสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา ชั้นป จํานวน อาจารยผูสอน หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 05022013 การเปนผูประกอบการ (ก.100) วศ.ฟฟ. 4 2 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.105/1 ผศ.ชุตินุช (ประธานกรรมการ), ผศ.สุนันทา
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 05022013 การเปนผูประกอบการ (ก.100) วศ.ฟฟ.ทอ. 4 1 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.105/1
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 05022013 การเปนผูประกอบการ (ก.100) วศ.ฟฟ. 5 1 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.105/1
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0502201360 การเปนผูประกอบการ (ก.56) จก.ธส. 2 12 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.105/1
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0502201360 การเปนผูประกอบการ (ก.56) วศ.ฟฟ.ทอ. 3 1 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.105/1
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0502201360 การเปนผูประกอบการ (ก.63) ทค. 1 7 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.109 ผศ.สําราญ (ประธานกรรมการ), ผศ.ชาคริยา
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0502201360 การเปนผูประกอบการ (ก.63) ทค.ทอ. 2 2 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.109
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0502201360 การเปนผูประกอบการ (ก.63) ทค.ทอ. 3 1 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.109
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0502201360 การเปนผูประกอบการ (ก.63) วศ.ฟฟ.ทอ. 3 10 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.109
8 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 05022013 การเปนผูประกอบการ (ก.87) ออ. 4 6 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.109
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0642130459 กฎหมายสิ่งแวดลอม (ก.40) จทส. 3 14 ดร.กนกรัตน รัตนพันธุ ฉ.110/1 นางกนกรัตน (ประธานกรรมการ), นางจันทรา
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 15126301 การเลือกและคนหาเสนทางบนระบบเครือขาย (ก.73) วศ.สส. 3 6 อ.ภูมินทร อินทรแปน ฉ.203 นายภูมินทร (ประธานกรรมการ), นางอนันตนิจ
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 15126301 การเลือกและคนหาเสนทางบนระบบเครือขาย (ก.73) วศ.สส.ทอ. 3 2 อ.ภูมินทร อินทรแปน ฉ.203
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 15124201 เครือขายคอมพิวเตอรและการประยุกต (ก.72) วศ.สส. 2 3 อ.ภูมินทร อินทรแปน ฉ.203
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 15124201 เครือขายคอมพิวเตอรและการประยุกต (ก.72) วศ.สส.ทอ. 2 7 อ.ภูมินทร อินทรแปน ฉ.203
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821120760 การเงินธุรกิจ (ก.09) บช.ทอ. 1 24 ดร.จตุพร ฮกทา ฉ.204 นางสาวจตุพร (ประธานกรรมการ), รศ.พชร
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821120760 การเงินธุรกิจ (ก.10) บช.ทอ. 1 28 ดร.จตุพร ฮกทา ฉ.205 นายเอนก (ประธานกรรมการ), ผศ.กฤษฎา
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821530160 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ก.05) บช. 3 17 อ.จิรัชญา บุญชวย ฉ.206 นางสาวกัตตินาฏ (ประธานกรรมการ), นางสาวจิรัชญา
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 06421405 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ก.41) จทส. 4 10 ผศ.ดร.สุวิทย, อ.กัตตินาฏ ฉ.206
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 06421405 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ก.41) จทส. 5 1 ผศ.ดร.สุวิทย, อ.กัตตินาฏ ฉ.206
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821430260 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ก.11) บช.ทอ. 2 18 อ.ศุกพิชญาณ บุญเกื้อ ฉ.302 นางสาวศุกพิชญาณ (ประธานกรรมการ), นายวิทยา
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821430260 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ก.11) บช. 4 2 อ.ศุกพิชญาณ บุญเกื้อ ฉ.302
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821430260 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ก.12) บช.ทอ. 2 16 อ.ศุกพิชญาณ บุญเกื้อ ฉ.302
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821430260 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี (ก.12) บช. 4 1 อ.ศุกพิชญาณ บุญเกื้อ ฉ.302
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0812020462 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ก.106) ทท.ทอ. 1 32 ดร.ดุสิตพร ฮกทา ฉ.303 นายดุสิตพร (ประธานกรรมการ), นางสาวนัยนา
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0812020462 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 2 14 ดร.ดุสิตพร ฮกทา ฉ.304 นางสาวสุพัชชา (ประธานกรรมการ), ผศ.อุไรวรรณ
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0611320360 สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ (ก.16) พล. 2 11 ผศ.โกสินทร,อ.ปรีดา,ดร.สุพัชชา ฉ.304
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0611320360 สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ (ก.16) พล.ทอ. 3 4 ผศ.โกสินทร,อ.ปรีดา,ดร.สุพัชชา ฉ.304
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522620161 การสํารวจ (ก.103) วศ.กส. 2 9 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.305 นายวัชระ (ประธานกรรมการ), นายสุรศักดิ์
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522620161 การสํารวจ (ก.49) วศ.กส.ทอ. 1 4 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.305
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522620161 การสํารวจ (ก.49) วศ.กส.ทอ. 2 1 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.305
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522620161 การสํารวจ (ก.50) วศ.กส.ทอ. 2 7 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.305
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15114408 การจัดการพลังงาน (ก.97) วศ.ฟฟ. 2 12 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.305
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15114408 การจัดการพลังงาน (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 25 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.306 นางสาวอัญชิษฐา (ประธานกรรมการ), นางสาวสิริรักษ
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15114408 การจัดการพลังงาน (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 17 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.307 นายสุรินทร (ประธานกรรมการ), นายนุอนันท
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15114408 การจัดการพลังงาน (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 3 1 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.307
8 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15114408 การจัดการพลังงาน (ก.97) วศ.ฟฟ. 5 1 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.307
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วันสอบ เวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา ชั้นป จํานวน อาจารยผูสอน หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0621110160 ชีววิทยาทางทะเล (ก.109) วท. 2 24 ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง ฉ.308 ผศ.ชาญยุทธ (ประธานกรรมการ), นางสาวศยมน
8 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0812020362 ศิลปะการบริการและจิตวิทยาสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ก.129) ทท. 2 25 อ.วันวิสาข พลอยอินสวาง ฉ.309 นางสาววันวิสาข (ประธานกรรมการ), นางสาวสุธิรา
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0611130460 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ก.17) พล. 3 8 ดร.วิกิจ, ผศ.มาโนช ฉ.109 รศ.สุแพรวพันธ (ประธานกรรมการ), นายวิกิจ
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 06734301 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (ก.86) ออ. 3 9 ผศ.ดร.นพรัตน, รศ.สุแพรวพันธ ฉ.109
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812130862 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนเดินทางทองเที่ยว (ก.106) รรท.ทอ. 3 1 ดร.ดุสิตพร ฮกทา ฉ.109
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0611220160 นิเวศวิทยาทางน้ํา (ก.20) พล.ทอ. 2 22 อ.ปรีดา เกิดสุข ฉ.203 นางสาวสุพัชชา (ประธานกรรมการ), นายศิลปชัย
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0611220160 นิเวศวิทยาทางน้ํา (ก.20) พล.ทอ. 3 3 อ.ปรีดา เกิดสุข ฉ.203
8 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0612430360 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (ก.57) จก.ธส. 3 21 รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ ฉ.204 ผศ.ขวัญชีวา (ประธานกรรมการ), ผศ.อมรรัตน
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811640560 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว (ก.32) รรท. 4 26 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.205 นางสาวนัยนา (ประธานกรรมการ), นางสาวนิภาพร
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811640560 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว (ก.32) รรท. 5 1 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.205
8 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0102201260 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (ก.19) พล.ทอ. 1 14 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.302 รศ.วรวุฒิ (ประธานกรรมการ), ผศ.วรรณกร 
8 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 00013002 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (ก.135) วศ.ฟฟ.ทอ. 1 17 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.302
8 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0102201260 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (ก.55) จก.ธส. 1 8 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.303 ผศ.ลักษมี (ประธานกรรมการ), นางกนกรัตน
8 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 00013002 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (ก.96) วศ.ฟฟ.ทอ. 1 17 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.303
8 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 00013002 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (ก.75) วศ.ฟฟ. 1 12 อ.เดือนรุง ชวยเรือง ฉ.303
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.76) วศ.ฟฟ. 2 11 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.304 นายกิตติศักดิ์ (ประธานกรรมการ), ผศ.กฤษฎา
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.76) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 16 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.304
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.76) วศ.ฟฟ.ทอ. 4 3 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.304
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.97) วศ.ฟฟ. 2 4 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.305 ผศ.พาสนา (ประธานกรรมการ), ผศ.นเรศ
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ 2 25 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.305
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.78) วศ.ฟฟ.ทอ 2 6 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.306 นายปยะพัฒน (ประธานกรรมการ), Mr.Steven
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.78) วศ.ฟฟ.ทอ 3 9 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.306
8 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15111201 กลศาสตรวิศวกรรม (ก.78) วศ.ฟฟ. 5 1 อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา ฉ.306
8 ก.ย.63 13.00-16.00 น. 0831420362 การแปล 1 (ก.116) อส. 2 10 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.306
9 ก.ย.63 09.00-10.00 น. 0611130560 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ก.17) พล. 3 8 ดร.วิกิจ, ผศ.มาโนช ฉ.105/1 ผศ.มาโนช (ประธานกรรมการ), ผศ.ฌานิกา
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02211003 คณิตศาสตรเบื้องตน (ก.100) ออ.ทอ. 1 8 อ.จันทรา อุยเอง ฉ.105/1
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0221100360 คณิตศาสตรเบื้องตน (ก.16) พล. 2 11 อ.จันทรา อุยเอง ฉ.109 นางจันทรา (ประธานกรรมการ), นายกฤตวัฏ
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0221100360 คณิตศาสตรเบื้องตน (ก.55) จก.ธส. 1 8 อ.จันทรา อุยเอง ฉ.109
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0831410162 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ก.115) อส. 1 12 ดร.จตุพร, อ.สุภาพร ฉ.110/1 นางสาวนัยนา (ประธานกรรมการ), Ms.Erica
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0831410162 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ก.115) อส. 2 1 ดร.จตุพร, อ.สุภาพร ฉ.110/1
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02213001 หลักสถิติ (ก.101) ออ.ทอ. 2 1 รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน ฉ.203 รศ.ณัฐทิตา (ประธานกรรมการ), นายคณิศร
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02213001 หลักสถิติ (ก.101) ออ.ทอ. 3 1 รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน ฉ.203
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02213001 หลักสถิติ (ก.101) จทส. 6 1 รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน ฉ.203
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0221300160 หลักสถิติ (ก.109) วท. 2 24 รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน ฉ.203
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0221300160 หลักสถิติ (ก.56) จก.ธส. 2 10 รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน ฉ.205 นางสาวเจตนา (ประธานกรรมการ), นายสิทธิศักดิ์
9 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 0611720160 การวางแผนการทดลองทางการประมง (ก.20) พล.ทอ. 2 8 รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสน ฉ.205
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0811241060 การพัฒนาการสื่อความหมายทางการทองเที่ยว (ก.32) รรท. 4 27 อ.สุธิรา ปานแกว ฉ.206 นางสาวสุธิรา (ประธานกรรมการ), ผศ.ศวรรณรัศม
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0811230360 การตลาดการทองเที่ยว (ก.30) รรท. 3 19 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.302 ผศ.สุวิทย (ประธานกรรมการ), นางสาวจันทิรา
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0811230360 การตลาดการทองเที่ยว (ก.30) รรท. 5 2 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.302
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9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0811230360 การตลาดการทองเที่ยว (ก.31) รรท. 3 28 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.303 ผศ.ธนินทร (ประธานกรรมการ), นางสาวชยนรรจ
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821120460 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค (ก.03) บช. 2 9 อ.ชยนรรจ ขาวปลอด ฉ.303
9 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821120460 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค (ก.03) บช. 3 1 อ.ชยนรรจ ขาวปลอด ฉ.303
9 ก.ย.63 09.00-11.30 น. 1521110160 วงจรไฟฟาพื้นฐาน (ก.68) ทค.ทอ. 2 11 ผศ.กิตติกร, อ.กฤดิกร ฉ.305 นายสุรศักดิ์ (ประธานกรรมการ), นายสุรินทร
9 ก.ย.63 09.00-11.30 น. 1521110160 วงจรไฟฟาพื้นฐาน (ก.68) ทค.ทอ. 3 1 ผศ.กิตติกร, อ.กฤดิกร ฉ.305
9 ก.ย.63 09.00-11.30 น. 0223100363 ฟสิกส 1 (ก.135) วศ.ฟฟ.ทอ. 1 21 ดร.ธเนศ สินธุประจิม ฉ.305
9 ก.ย.63 09.00-11.30 น. 0223100363 ฟสิกส 1 (ก.46) วศ.คส.ทอ. 1 29 ดร.ธเนศ สินธุประจิม ฉ.306 นายธเนศ (ประธานกรรมการ), ผศ.รัตนาพร
9 ก.ย.63 09.00-11.30 น. 0223100363 ฟสิกส 1 (ก.42) วศ.คส. 1 8 ดร.ธเนศ สินธุประจิม ฉ.307 ผศ.อุไรวรรณ (ประธานกรรมการ), นางสาวอารีรัตน
9 ก.ย.63 09.00-11.30 น. 0223100363 ฟสิกส 1 (ก.75) วศ.ฟฟ. 1 11 ดร.ธเนศ สินธุประจิม ฉ.307
9 ก.ย.63 09.00-11.30 น. 0223100363 ฟสิกส 1 (ก.96) วศ.ฟฟ.ทอ. 1 18 ดร.ธเนศ สินธุประจิม ฉ.307
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0642120159 นิเวศวิทยา (ก.39) จทส. 2 17 ดร.ขวัญตา ตันติกําธน ฉ.109 ผศ.นุชนาฎ (ประธานกรรมการ), นางสาวขวัญตา
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0641220460 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม (ก.93) วทส. 2 5 ผศ.นุชนาฎ นิลออ ฉ.109
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01050001 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.38) จทส. 1 24 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.203 รศ.ณัฐทิตา (ประธานกรรมการ), ผศ.อํานาจ
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000160 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.09) บช.ทอ. 1 5 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.204 นางสาวอารีรัตน (ประธานกรรมการ), นายอาคม
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000160 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.10) บช.ทอ. 1 4 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.204
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000161 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.102) วศ.กส. 1 6 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.204
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000161 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.102) วศ.กส.ทอ. 1 3 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.204
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000160 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.01) บช. 1 22 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.205 ผศ.สุวิทย (ประธานกรรมการ), นายศิลปชัย
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000160 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.15) พล. 1 16 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.206 ผศ.รัตนาพร (ประธานกรรมการ), นางสาวหทัยรัตน
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000160 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.63) ทค. 1 7 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.206
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000160 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.63) ทค.ทอ. 1 2 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.206
9 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0105000160 สุขภาพและสวัสดิภาพ (ก.63) ทค.ทอ. 3 1 อ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.206
9 ก.ย.63 13.00-16.00 น. 0821440360 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น (ก.07) บช. 3 1 ผศ.ระริน เครือวรพันธุ ฉ.302 ผศ.ระริน (ประธานกรรมการ), ผศ.กรรณิกา
9 ก.ย.63 13.00-16.00 น. 0821440360 การสอบบัญชีและการใหความเชื่อมั่น (ก.07) บช. 4 18 ผศ.ระริน เครือวรพันธุ ฉ.302
9 ก.ย.63 13.00-16.00 น. 0611130960 การเพาะเลี้ยงสาหราย (ก.18) พล.ทอ. 3 2 ผศ.มาโนช, อ.อุทร ฉ.302
9 ก.ย.63 13.00-16.00 น. 0611130960 การเพาะเลี้ยงสาหราย (ก.18) พล. 4 11 ผศ.มาโนช, อ.อุทร ฉ.302
9 ก.ย.63 13.00-16.00 น. 0611130960 การเพาะเลี้ยงสาหราย (ก.21) พล.ทอ. 2 2 ผศ.มาโนช, อ.อุทร ฉ.302
9 ก.ย.63 13.00-16.00 น. 0611130960 การเพาะเลี้ยงสาหราย (ก.21) พล.ทอ. 3 1 ผศ.มาโนช, อ.อุทร ฉ.302
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812340562 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 1 7 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.303 นางสาวจันทิวรรณ (ประธานกรรมการ), Ms.Erica
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812340562 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 2 13 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.303
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812020662 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 1 9 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.303
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812020662 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 2 6 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.303
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812020662 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ก.129) ทท. 2 25 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.304 ผศ.ธนินทร (ประธานกรรมการ),นางสาวสุพัชชา
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0821420160 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (ก.11) บช.ทอ. 2 21 อ.กัลยาณี ยุทธการ ฉ.305 นางสาวกัลยาณี (ประธานกรรมการ), นายวัชระ
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0821420160 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (ก.12) บช.ทอ. 2 22 อ.กัลยาณี ยุทธการ ฉ.306 นายกิตติศักดิ์ (ประธานกรรมการ), นายอัครเดช
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 06424303 การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรอากาศ (ก.40) จทส. 3 16 อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ ฉ.307 นายเอนก (ประธานกรรมการ), นางสาวกัตตินาฏ
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15112204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (ก.72) วศ.สส. 2 3 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.307
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15112204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (ก.72) วศ.สส.ทอ. 2 7 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.307
9 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15112204 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม (ก.72) วศ.สส.ทอ. 3 1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.307
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10 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0612220260 คอมพิวเตอรเพื่อการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (ก.56) จก.ธส. 2 12 รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ ฉ.109 ผศ.กรรณิกา (ประธานกรรมการ), นายอัครเดช
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821640660 โครงงานทางการบัญชี (ก.07) บช. 3 1 ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง ฉ.109
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821640660 โครงงานทางการบัญชี (ก.07) บช. 4 7 ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง ฉ.109
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 15127402 วงจรรวมสําหรับการสื่อสาร (ก.74) วศ.สส. 4 2 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.203 นางสาวชยนรรจ (ประธานกรรมการ), รศ.ณัฐทิตา
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0612530560 หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา (ก.57) จก.ธส. 3 20 อ.ชยนรรจ ขาวปลอด ฉ.203
10 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 0821620160 การภาษีอากร (ก.09) บช.ทอ. 1 24 ผศ.ระริน เครือวรพันธุ ฉ.204 นายสิทธิศักดิ์ (ประธานกรรมการ), นางสาวจันทิรา
10 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 0821620160 การภาษีอากร (ก.10) บช.ทอ. 1 28 ผศ.ระริน เครือวรพันธุ ฉ.205 ผศ.ระริน (ประธานกรรมการ), นางสาวเดือนรุง
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02023001 ฟสิกสเบื้องตน (ก.42) จส. คจ 1 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.302 นายกฤตวัฏ (ประธานกรรมการ), ผศ.ศวรรณรัศม
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02231006 ฟสิกสทั่วไป (ก.39) จทส. 2 1 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.302
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02231006 ฟสิกสทั่วไป (ก.39) จทส. 2 17 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.302
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02231006 ฟสิกสทั่วไป (ก.39) จทส. 5 2 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.302
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100160 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.109) วท. 2 24 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.303 ผศ.วัฒนา (ประธานกรรมการ), ผศ.รัตนาพร
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100160 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.16) พล. 2 11 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.303
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100161 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.102) วศ.กส. 1 8 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.304 นายภูมินทร (ประธานกรรมการ), นางสาวศิรินันทร
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100161 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.102) วศ.กส.ทอ. 1 20 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.304
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100160 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.19) พล.ทอ. 1 14 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.305 นางสาวหทัยรัตน (ประธานกรรมการ), ผศ.คณิศร
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100160 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.63) ทค. 1 7 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.305
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100160 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.63) พล.ทอ. 3 1 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.305
10 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0223100160 ฟสิกสพื้นฐาน (ก.63) ทค. 4 4 ดร.นิภาพร ชวยธานี ฉ.305
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.38) จทส. 1 24 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.203 ผศ.วรรณกร (ประธานกรรมการ), นางสาวเจตนา
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.38) วศ.กส. 1 2 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.203 นางผองศรี
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.135) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 17 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.204 รศ.วรวุฒิ (ประธานกรรมการ), กนกรัตน
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 25 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.205 ผศ.กฤษฎา (ประธานกรรมการ), รศ.ชมพูนุช
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 3 2 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.205
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 4 1 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.205
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0102100260 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.93) วทส. 2 5 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.206 ผศ.พาสนา (ประธานกรรมการ), นางสาวขวัญตา
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.77) วศ.ฟฟ. 2 1 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.206
10 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 01021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ (ก.77) วศ.ฟฟ. 3 12 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.206
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 1521220260 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (ก.64) ทค.ทอ. 1 3 ผศ.พาสนา เอกอุดมพงษ ฉ.206
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 1521220260 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (ก.64) ทค.ทอ. 2 7 ผศ.พาสนา เอกอุดมพงษ ฉ.206
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 1521220260 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (ก.64) ทค. 4 4 ผศ.พาสนา เอกอุดมพงษ ฉ.206
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812320162 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 (ก.129) ทท.ทอ. 1 4 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.302 นางสาวจันทิวรรณ (ประธานกรรมการ), Ms.Erica
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812320162 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 (ก.129) ทท. 2 25 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.302
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812320162 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 (ก.129) ทท.ทอ. 2 1 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.302
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811400160 การทองเที่ยวเดินปาและการตั้งคายพักแรม (ก.32) รรท. 4 27 อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ฉ.303 นายธรรมจักร (ประธานกรรมการ), ผศ.ดลฤดี
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811400160 การทองเที่ยวเดินปาและการตั้งคายพักแรม (ก.32) จก.ธส. 4 3 อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ฉ.303
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811230460 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ก.30) รรท. 3 23 อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ฉ.304 ผศ.ชาญยุทธ (ประธานกรรมการ), นายธเนศ
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811230460 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ก.31) รรท. 3 31 อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ฉ.305 รศ.พชร (ประธานกรรมการ), นางสาวนัฏฐา
10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0821320260 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ก.11) บช.ทอ. 2 21 ดร.ศิววงศ เพชรจุล ฉ.306 นายศิววงศ (ประธานกรรมการ), ผศ.นพรัตน
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10 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0821320260 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ก.12) บช.ทอ. 2 22 ดร.ศิววงศ เพชรจุล ฉ.307 ผศ.ปรีดา (ประธานกรรมการ), ผศ.วัฒนา
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 06732306 วัตถุเจือปนและพิษวิทยาของอาหาร (ก.87) ออ. 4 6 รศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช ฉ.105/1 รศ.สุแพรวพันธ (ประธานกรรมการ), รศ.ชมพูนุช
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 0611540260 การใชยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ก.18) พล. 4 6 อ.อุทร เจริญเดช ฉ.105/1
11 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0612231160 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (ก.58) จก.ธส. 4 9 รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ ฉ.109 ผศ.นุชนาฎ (ประธานกรรมการ), นางสาวเจตนา
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 06424010 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ก.41) จทส. 4 10 ผศ.นุชนาฎ,ดร.กนกรัตน ฉ.109
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821220360 การบัญชีชั้นกลาง 2 (ก.03) บช. 2 10 อ.กัลยาณี ยุทธการ ฉ.110/1 นางสาวกัลยาณี (ประธานกรรมการ), นางสาวอรอนงค
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.72) วศ.สส. 2 3 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.110/1
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.72) วศ.สส.ทอ. 4 1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.110/1
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ. 3 2 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.203 ผศ.มาลินี (ประธานกรรมการ),ผศ.ฌานิกา
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 3 8 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.203 นางผองศรี
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 4 1 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.203
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 19 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.203
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 25 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.204 นายกฤดิกร (ประธานกรรมการ), นางสาวศยมน
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.76) วศ.ฟฟ. 2 16 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.205 ผศ.สุวิทย (ประธานกรรมการ), ผศ.ศวรรณรัศม
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 15112201 วงจรไฟฟา (ก.76) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 4 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.205
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 02241005 ชีววิทยาทั่วไป 1 (ก.38) จทส. 1 24 ผศ.ดร.อมรรัตน,ดร.อาคม ฉ.206 ผศ.อมรรัตน (ประธานกรรมการ), นายอาคม
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821210160 การบัญชีชั้นตน (ก.01) บช. 1 22 อ.ศุกพิชญาณ บุญเกื้อ ฉ.302 ผศ.อํานาจ (ประธานกรรมการ), นายประสิทธิ์
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821210160 การบัญชีชั้นตน (ก.09) บช.ทอ. 1 24 อ.ศุกพิชญาณ บุญเกื้อ ฉ.303 นางสาวอมรรัตน สุทธิฯ(ประธานกรรมการ), นายวิทยา
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821210160 การบัญชีชั้นตน (ก.10) บช.ทอ. 1 28 อ.ศุกพิชญาณ บุญเกื้อ ฉ.304 นางสาวศุพิชญาณ (ประธานกรรมการ), นางสาวนิภาพร
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0831220162 การอาน 1 (ก.116) อส. 2 10 อ.โอษฐสุมา ชุมพงศ ฉ.305 นางสาวทัศนภา (ประธานกรรมการ), นางสาวโอษฐสุมา
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0224100260 พันธุศาสตรทั่วไป (ก.20) พล.ทอ. 2 27 ผศ.ดร.อมรรัตน,ผศ.ดร.ชาคริยดร.ทัศนภา,ดร.อาคม ฉ.305
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0812020762 วัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 2 4 อ.ฟาพิไล ทวีสินโสภา ฉ.306 นายสุชาติ อินกล่ํา (ประธานกรรมการ), นางสาวฉมพร
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0812020762 วัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 1 27 อ.ฟาพิไล ทวีสินโสภา ฉ.306
11 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0812020762 วัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว (ก.129) ทท. 2 25 อ.ฟาพิไล ทวีสินโสภา ฉ.307 นางสาวอัญชิษฐา (ประธานกรรมการ),นางสาวปยะนารถ
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 0821230860 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน (ก.11) บช.ทอ. 2 21 ผศ.ระริน เครือวรพันธุ ฉ.308 ผศ.ระริน (ประธานกรรมการ), นางสาวนุชนาถ
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 0821230860 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน (ก.12) บช.ทอ. 2 22 ผศ.ระริน เครือวรพันธุ ฉ.309 นายสุรศักดิ์ (ประธานกรรมการ), นายสุชาติ แดงหนองหิน
11 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 0821230860 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน (ก.12) บช. 3 1 ผศ.ระริน เครือวรพันธุ ฉ.309
11 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0812130762 การดําเนินงานนําเที่ยว (ก.106) ทท.ทอ. 1 29 อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ฉ.109 นายธรรมจักร (ประธานกรรมการ), รศ.พชร
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0812130762 การดําเนินงานนําเที่ยว (ก.107) ทท.ทอ. 2 15 อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ฉ.110/1 ผศ.กรรณิกา (ประธานกรรมการ), นางสาวนัฏฐา
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0811230160 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (ก.31) รรท. 3 31 อ.สุธิรา ปานแกว ฉ.203 นางสาวสุธิรา (ประธานกรรมการ), ผศ.นพรัตน
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0811230160 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (ก.30) รรท. 3 23 อ.สุธิรา ปานแกว ฉ.204 ผศ.ชาญยุทธ (ประธานกรรมการ), รศ.ชมพูนุช
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 15127403 การบริหารจัดการลินุกซ (ก.74) วศ.สส. 4 2 อ.ภูมินทร อินทรแปน ฉ.205 นายภูมินทร (ประธานกรรมการ), ผศ.ฌานิกา
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 15127403 การบริหารจัดการลินุกซ (ก.98) วศ.สส.ทอ. 2 7 อ.ภูมินทร อินทรแปน ฉ.205
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 00035002 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ (ก.135) วศ.ฟฟ.ทอ. 1 20 อ.โอษฐสุมา, อ.สุภาพร ฉ.205
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 00035002 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ (ก.75) วศ.ฟฟ. 1 12 อ.โอษฐสุมา, อ.สุภาพร ฉ.206 นางสาวโอษฐสุมา (ประธานกรรมการ), Mr.Steven
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 00035002 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ (ก.96) วศ.ฟฟ.ทอ. 1 19 อ.โอษฐสุมา, อ.สุภาพร ฉ.206
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11 ก.ย..63 13.00-15.30 น. 1522720261 ระบบไฟฟาภายในอาคาร (ก.103) วศ.กส.ทอ. 1 1 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.302 ผศ.มาลินี (ประธานกรรมการ), นางสาวนิภาพร
11 ก.ย..63 13.00-15.30 น. 1522720261 ระบบไฟฟาภายในอาคาร (ก.103) วศ.กส. 2 9 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.302
11 ก.ย..63 13.00-15.30 น. 1522720261 ระบบไฟฟาภายในอาคาร (ก.49) วศ.กส. 1 2 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.302
11 ก.ย..63 13.00-15.30 น. 1522720261 ระบบไฟฟาภายในอาคาร (ก.49) วศ.กส.ทอ. 1 21 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.302
11 ก.ย..63 13.00-15.30 น. 1522720261 ระบบไฟฟาภายในอาคาร (ก.50) วศ.กส.ทอ. 2 1 ผศ.กิตติกร ขันแกลว ฉ.302
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0621120660 ชีววิทยาการประมง (ก.109) วท. 2 24 ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุย ฉ.303 นายอัครเดช (ประธานกรรมการ), นายกฤดิกร
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 06732202 วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (ก.101) ออ.ทอ. 2 2 รศ.สุแพรวพันธ,ผศ.ดลฤดี ฉ.304 รศ.สุแพรวพันธ (ประธานกรรมการ),ผศ.ดลฤดี
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 06732202 วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (ก.101) ออ.ทอ. 3 1 รศ.สุแพรวพันธ,ผศ.ดลฤดี ฉ.304
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 06732202 วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (ก.85) ออ. 2 8 รศ.สุแพรวพันธ,ผศ.ดลฤดี ฉ.304
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.76) วศ.ฟฟ. 2 13 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.304
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.76) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 7 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.304
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ. 2 1 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.305 นายสุชาติ แดงหนองหิน (ประธานกรรมการ)
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 2 20 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.305 นายศิลปชัย
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ. 3 2 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.305
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 3 6 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.305
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ.ทอ. 4 3 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.305
11 ก.ย..63 13.00-16.00 น. 15112203 สนามแมเหล็กไฟฟา (ก.97) วศ.ฟฟ. 5 1 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล ฉ.305
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0131200660 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.10) บช.ทอ. 1 27 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.306 นางสาวอรอนงค (ประธานกรรมการ), นายกฤตวัฏ
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0131200660 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.10) บช. 4 3 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.306
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.39) จทส. 2 17 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307 นางสาวปยะนารถ (ประธานกรรมการ), นางสาวศยมน
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.39) จทส. 4 1 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.39) จทส. 5 1 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0131200660 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.60) วท.ชว. 4 3 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.73) ทค.ทอ. 3 2 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.73) วศ.สส. 3 6 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.73) วศ.สส.ทอ. 4 1 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.73) จก..ธส. 6 1 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.307
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0131200660 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.09) บช.ทอ. 1 22 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.308 นางสาวศุกพิชญาณ (ประธานกรรมการ), นางสาวนุชนาถ
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0131200660 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (ก.09) รรท. 6 1 อ.ปยะพัฒน ชวยอินทร ฉ.308
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 02024001 ชีววิทยาทั่วไป (ก.100) ออ.ทอ. 1 8 ดร.ทัศนภา วองสนั่นศิลป ฉ.310 นางสาวทัศนภา (ประธานกรรมการ), 
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 02024001 ชีววิทยาทั่วไป (ก.100) จส. คจ. 1 ดร.ทัศนภา วองสนั่นศิลป ฉ.310 นางสาวอมรรัตน สุทธิฯ
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0224100160 ชีววิทยาทั่วไป (ก.15) พล. 1 16 ดร.ทัศนภา วองสนั่นศิลป ฉ.310
11 ก.ย..63 13.00-15.00 น. 0224100160 ชีววิทยาทั่วไป (ก.55) จก.ธส. 1 8 ดร.ทัศนภา วองสนั่นศิลป ฉ.310
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0812040862 วิถีการบริโภคเพื่อการทองเที่ยว (ก.129) ทท. 2 25 อ.จิระนาถ รุงชวง ฉ.109 นางสาวจิระนาถ (ประธานกรรมการ), นางสาวสุดคนึง
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0811300460 กิจกรรมทองเที่ยวทางทะเลและทักษะความปลอดภัยทางน้ํา (ก.31) รรท. 3 30 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.203 ผศ.ธนินทร (ประธานกรรมการ), ผศ.ลักษมี
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0811300460 กิจกรรมทองเที่ยวทางทะเลและทักษะความปลอดภัยทางน้ํา (ก.30) รรท. 3 23 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.204 ผศ.ดํารงค (ประธานกรรมการ), ผศ.ดลฤดี
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821630260 ภาษีอากรในบัญชี (ก.05) บช. 3 18 ดร.ศิววงศ เพชรจุล ฉ.205 นายศิววงศ (ประธานกรรมการ), นายอุทร
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821630260 ภาษีอากรในบัญชี (ก.05) บช. 4 3 ดร.ศิววงศ เพชรจุล ฉ.205
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14 ก.ย.63 09.00-10.30 น. 0612540660 หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา (ก.58) จก.ธส. 4 22 รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ ฉ.302 รศ.ธงชัย (ประธานกรรมการ), นางสาวขวัญตา
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0641120260 หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (ก.93) วทส. 2 5 ดร.ขวัญตา ตันติกําธน ฉ.302
14 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522110261 วัสดุวิศวกรรม (ก.102) วศ.กส. 1 6 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.303 นายวัชระ (ประธานกรรมการ), นางสาวอมรรัตน สุทธิฯ
14 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522110261 วัสดุวิศวกรรม (ก.102) วศ.กส.ทอ. 1 2 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.303
14 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522110261 วัสดุวิศวกรรม (ก.49) วศ.กส. 1 1 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.303
14 ก.ย.63 09.00-12.00 น. 1522110261 วัสดุวิศวกรรม (ก.49) วศ.กส.ทอ. 1 19 อ.วัชระ ศรีสะกูล ฉ.303
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0203100560 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (ก.01) บช. 1 22 ดร.ทัศนภา, ดร.อาคม ฉ.304 นางสาวทัศนภา (ประธานกรรมการ), นายกฤดิกร
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0203100560 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (ก.10) บช.ทอ. 1 1 ดร.ทัศนภา, ดร.อาคม ฉ.304
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0203100562 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (ก.127) ทค.ทอ. 1 6 ดร.ทัศนภา,ดร.อาคม ฉ.305 นายอาคม (ประธานกรรมการ), นายธเนศ
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0203100562 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร (ก.127) ทท. 1 27 ดร.ทัศนภา, ดร.อาคม ฉ.305
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0642230259 การจัดการขยะมูลฝอย (ก.40) จทส. 3 15 อ.อเนก, อ.กัตตินาฏ ฉ.306 นายเอนก (ประธานกรรมการ), นางสาวกัตตินาฏ
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821730260 การบัญชีโรงแรม (ก.11) บช.ทอ. 2 21 อ.จิรัชญา บุญชวย ฉ.306
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821730260 การบัญชีโรงแรม (ก.12) บช.ทอ. 2 22 อ.จิรัชญา บุญชวย ฉ.307 นางสาวจิรัชญา (ประธานกรรมการ), ผศ.พรเทพ
14 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821320160 การบัญชีตนทุน (ก.03) บช. 2 10 อ.จิรัชญา บุญชวย ฉ.307
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0621430160 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล (ก.110) วท. 3 20 ศ.ดร.สุวัจน,รศ.ดร.ณัฐทิตา,ผศ.ดร.วรพร ฉ.109 ผศ.วรพร (ประธานกรรมการ), ผศ.พรเทพ
14 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0102100960 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต (ก.11) บช.ทอ. 2 20 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.203 ผศ.วรรณกร (ประธานกรรมการ) นางอนันตนิจ
14 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0102100960 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต (ก.11) วศ.ฟฟ. 4 3 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.203 นางผองศรี
14 ก.ย.63 13.00-14.30 น. 0102100960 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต (ก.12) บช.ทอ. 2 22 ผศ.วรรณกร พลพิชัย ฉ.204 นายสุชาติ อินกล่ํา (ประธานกรรมการ), นางสาวฉมพร
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811120560 การจัดการธุรกิจโรงแรม (ก.116) อส. 2 10 อ.วันวิสาข พลอยอินสวาง ฉ.205 นางสาววันวิสาข (ประธานกรรมการ), นางสาวโอษฐสุมา
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811120560 การจัดการธุรกิจโรงแรม (ก.116) รรท.ทอ. 3 1 อ.วันวิสาข พลอยอินสวาง ฉ.205
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0131200462 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ (ก.115) อส. 1 12 อ.โอษฐสุมา ชุมพงศ ฉ.205
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0821130860 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (ก.05) บช. 3 17 ดร.จตุพร ฮกทา ฉ.206 ผศ.ชัยวัฒน (ประธานกรรมการ), ผศ.ปภัศรชกรณ
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15125301 สัญญาณและระบบสําหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ก.98) วศ.สส.ทอ. 3 4 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.206
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15125301 สัญญาณและระบบสําหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ก.73) วศ.สส.ทอ. 3 1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.206
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 15125301 สัญญาณและระบบสําหรับวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ก.73) วศ.สส. 3 7 ผศ.ดร.ชัยวัฒน สากุล ฉ.206
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0641230760 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ก.94) วทส. 3 4 ผศ.นุชนาฎ นิลออ ฉ.302 ผศ.นุชนาฎ (ประธานกรรมการ),นางสาวจิระนาถ
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0641230760 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ก.94) วทส. 4 2 ผศ.นุชนาฎ นิลออ ฉ.302
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0811500360 การมีสวนรวมของสาธารณชนและโรงแรมในการจัดการสิ่งแวดลอม (ก.32) รรท. 4 27 อ.จิระนาถ รุงชวง ฉ.302
14 ก.ย.63 13.00-15.00 น. 0611630560 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พล.ทอ. 2 27 ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี ฉ.303 ผศ.ปรีดา (ประธานกรรมการ), นางสาวศุกพิชญาณ
15 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821710160 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม (ก.01) บช. 1 22 อ.จิรัชญา บุญชวย ฉ.203 นางสาวจิรัชญา (ประธานกรรมการ), นางสาวปยะนารถ
15 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821710160 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม (ก.09) บช.ทอ. 1 24 อ.จิรัชญา บุญชวย ฉ.204 ผศ.ดํารงค (ประธานกรรมการ), นางสาวกัลยาณี
15 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821710160 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการโรงแรม (ก.10) บช.ทอ. 1 26 อ.จิรัชญา บุญชวย ฉ.205 นางสาวฉมพร (ประธานกรรมการ), ผศ.ปภัศรชกรณ
15 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821640460 วิธีวิจัยทางการบัญชี (ก.07) บช. 4 20 ดร.ศิววงศ เพชรจุล ฉ.206 นายศิววงศ (ประธานกรรมการ), รศ.ธงชัย
15 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821230660 การบัญชีชั้นสูง 1 (ก.11) บช.ทอ. 2 21 ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง ฉ.302 ผศ.กรรณิกา (ประธานกรรมการ), นายสุชาติ อินกล่ํา
15 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821230660 การบัญชีชั้นสูง 1 (ก.12) บช.ทอ. 2 22 ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง ฉ.303 นางสาวอรอนงค (ประธานกรรมการ), นางสาวจันทิวรรณ
15 ก.ย.63 09.00-11.00 น. 0821230660 การบัญชีชั้นสูง 1 (ก.05) บช. 3 17 ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง ฉ.304 นางสาวนุชนาถ (ประธานกรรมการ), นางสาวจิระนาถ
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8 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.นพรัตน (ประธานกรรมการ)

8 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นางสาวนัฏฐา

8 ก.ย. 63 12.00-14.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.ปรีดา (ประธานกรรมการ)

8 ก.ย. 63 14.00-16.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.มาลินี

9 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.วัฒนา (ประธานกรรมการ)

9 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.ลักษมี

9 ก.ย. 63 12.00-14.00 น. 0812340562 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2 อ.จันทิวรรณ สมาธิ ฉ.107/2 นางอนันตนิจ (ประธานกรรมการ)

9 ก.ย. 63 14.00-16.00 น. 0812020662 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2 ผศ.ธนินทร สังขดวง ฉ.107/2 นายสุชาติ แดงหนองหิน

10 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.อํานาจ (ประธานกรรมการ)

10 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นางสาวอารีรัตน

10 ก.ย. 63 12.00-14.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.อุไรวรรณ (ประธานกรรมการ)

10 ก.ย. 63 14.00-16.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นางสาวสิริรักษ

11 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.คณิศร (ประธานกรรมการ)

11 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นายกิตติศักดิ์

11 ก.ย. 63 12.00-14.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นางสาวจันทิรา (ประธานกรรมการ)

11 ก.ย. 63 14.00-16.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นายสิทธิศักดิ์

14 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 ผศ.นเรศ (ประธานกรรมการ)

14 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นายนุอนันท 

14 ก.ย. 63 12.00-14.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นายสุรินทร (ประธานกรรมการ)

14 ก.ย. 63 14.00-16.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นางสาวหทัยรัตน

15 ก.ย. 63 08.00-10.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นางสาวศิรินันท (ประธานกรรมการ)

15 ก.ย. 63 10.00-12.00 น. ไมมีนักศึกษาแจงทับซอน ฉ.107/2 นายอุทร
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