
รหัส ชือ่วิชา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5

อ.15.00-18.00 (808) อ.ศศิวิมล ว่องวิไล พฤ.11.45-14.45 (809) อ.ศศิวิมล ว่องวิไล จ.11.45-14.45 (810) อ.ศศิวิมล ว่องวิไล

81209 (57) 81209 (57) 81209 (57)

รหัส สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5

พ.08.30-11.30 (801) อ.ภคั กริะนันทวัฒน์ พ.11.45-14.45 (802) อ.ภคั กริะนันทวัฒน์ อ.15.00-18.00 (803) อ.ภคั กริะนันทวัฒน์ อ.11.45-14.45 (804) อ.ปนัดดา วงศ์เดิมดี

82402 (50) 82402 (50) 81302 (50) 82401 (40)

จ.08.30-11.30 (801) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ จ.11.45-14.45 (802) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ อ.11.45-14.45 (803) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ อ.15.00-18.00 (804) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ
81202 (50) 81202 (50) 81202 (50) 81202 (50) 

อ.08.30-11.30 (801) อ.กฤศญา จนัทร์ดาแสง อ.11.45-14.45 (802) อ.กฤศญา จนัทร์ดาแสง

81201 (50) 81201 (50)

อ.11.45-14.45 (801) อ.ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ อ.08.30-11.30 (802) อ.ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ พฤ.08.30-11.30 (803) อ.ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ พฤ.11.45-14.45 (804) อ.ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์

81203 (50) 81203 (50) 81201 (50) 81201 (40)

ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 วทิยาเขตนครปฐม

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์

รุน่ 63

GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชีวิต
ศุกร์ 28 สิงหาคม 63

08.00-11.00
ศุกร์ 9 ตุลาคม 63

08.00-11.00
ศ.08.00-11.00 (801) อ.ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป 

84201 (500)

GEN0201

พ.08.30-11.30 (802) อ.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ ์ทองรอด อ.ดร.พิเชษฐ ตรีไวย

84201 (300)

CLS1104 การคิดและวิเคราะหเ์ชิงระบบ
จนัทร์ 31 สิงหาคม63

13.00-16.00
จนัทร์ 2 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

ศ.15.00-18.00 (801) อ.ดร.ชิตพงษ์ อยัสานนท์ อ.ดร.จกัพรรณ คงธนะ อ.กติติอ าพล สุดประเสริฐ

84201 (300)

การใช้ภาษาไทย
พฤหสับดี 27 สิงหาคม 63

08.00-11.00
พฤหสับดี 22 ตุลาคม 63

08.00-11.00
พฤ.08.00-11.00 (801) อ.ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป 

84201 (500)

GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การส่ือสาร
พุธ 2 กนัยายน 63

09.00-12.00
พุธ  4 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

อ.11.45-14.45 (801) อ.กติติอ าพล สุดประเสริฐ

84201 (250)

CLS2103 สถิติธุรกจิ
พฤหสับดี 3 กนัยายน 63

13.00-16.00
พฤหสับดี 5 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

CLS2101 การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
จนัทร์ 31 สิงหาคม 63

09.00-12.00
จนัทร์ 2 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

CLS1101 องค์การและการจดัการสมัยใหม่
พฤหสับดี 3 กนัยายน 63

09.00-12.00
พฤหสับดี 5 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

พ.11.45-14.45 (801) ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร อ.สุวัฒน์ นวลขาว อ.วทัญญู ชูภกัตร์
84201 (260)

ชือ่วิชา

รุน่ 62

GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชีวิต
28 สิงหาคม 63
08.00-11.00

9 ตุลาคม 63
08.00-11.00

ศ.08.00-11.00 (801) อ.ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป 
84201 (500)

พฤหสับดี 5 พฤศจกิายน 63
09.00-12.00

ศ.11.45-14.45 (803) อ.ประจกัษ์ พรมงาม

81302 (90) 

GEN0205 ภาษาองักฤษเพือ่ทักษะการเรียน
องัคาร 1 กนัยายน 63

13.00-16.00
องัคาร 3 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

CLS2105 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ
องัคาร 1 กนัยายน 63

09.00-12.00
องัคาร 3 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

LOG2205 การออกแบบและปฏบิติัการคลังสินค้า
พุธ 2 กนัยายน 63

09.00-12.00
พุธ  4 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

LOG2201
การจดัการการกระจายสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า

พฤหสับดี 3 กนัยายน 63
13.00-16.00

พฤหสับดี 5 พฤศจกิายน 63
13.00-16.00

พ.15.00-18.00 (801) อ.กฤศญา จนัทร์ดาแสง

84201 (200)

LOG1202 การจดัการคลังสินค้าสมัยใหม่
พฤหสับดี 3 กนัยายน 63

09.00-12.00



ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 วทิยาเขตนครปฐม

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์
รหัส สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5

พ.15.00-18.00 (801) อ.ดร ชณิชา หมอยาดี พ.11.45-14.45 (802) อ.ดร ชณิชา หมอยาดี พฤ.08.30-11.30 (803) อ.ดร ชณิชา หมอยาดี อ.08.30-11.30 (804) อ.ดร ชณิชา หมอยาดี พ.11.45-14.45 (805) อ.ศาลิษา เหมพันธ์

81203 (50) 81207 (50) 81203 (50) 81304 (50) 81304 (50) 

จ.11.45-14.45 (801) อ.อญัชลี หรัิญแพทย์ จ.08.30-11.30 (802) อ.อญัชลี หรัิญแพทย์ อ.11.45-14.45 (803) อ.อญัชลี หรัิญแพทย์ อ.15.00-18.00 (804) อ.อญัชลี หรัิญแพทย์ พ.08.30-11.30 (805) อ.อญัชลี หรัิญแพทย์

81204 (50) 81204 (50) 81204 (50) 81204 (50) 82201 (40) 

จ.11.45-14.45 (801) อ.ดร.พงษ์เทพ ภเูดช จ.15.00-18.00 (802) อ.ดร.พงษ์เทพ ภเูดช พ.08.30-11.30 (803) อ.ดร.พงษ์เทพ ภเูดช พ.11.45-14.45 (804) อ.ดร.พงษ์เทพ ภเูดช อ.08.30-11.30 (805) อ.ดร.พงษ์เทพ ภเูดช
81207 (50) 81203 (50) 81203 (50) หอ้ง N (50) 82202 (40) 

อ.11.45-14.45 (805) อ.ปยิะอร ศรีวรรณ อ.11.45-14.45 (806) อ.ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ อ.15.00-18.00 (807) อ.ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ จ.15.00-18.00 (808) อ.ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ จ.11.45-14.45 (809) อ.ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

81304 (50) 81307 (50) 81307 (50) 81202 (50) 81201 (40)

อ.08.30-11.30 (801) อ.อนุช นามภญิโญ อ.15.00-18.00 (802) อ.อนุช นามภญิโญ พ.11.45-14.45 (803) อ.อนุช นามภญิโญ พ.08.30-11.30 (804) อ.อนุช นามภญิโญ จ.08.30-11.30 (805) อ.อนุช นามภญิโญ

81204 (50) 81203 (50) 81204 (50) 81303 (50) 81303 (40)

รหัส สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5

ClS2302 ภาษาองักฤษส าหรับงานโลจสิติกส์ 2
พุธ 2 กนัยายน 63

13.00-16.00
พุธ 4 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

LOG3216 บรรจภุณัฑ์และเคร่ืองมือในคลังสินค้า
องัคาร 1 กนัยายน 63

09.00-12.00
องัคาร 3 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

ชือ่วิชา

รุน่ 61

LOG3202
การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
ระหว่างประเทศ

พุธ 2 กนัยายน 63
09.00-12.00

พุธ 4 พฤศจกิายน 63
09.00-12.00

LOG2203
การบริหารจดัการการปฏบิติังานด้านการ
ขนส่ง

จนัทร์ 31 สิงหาคม63
09.00-12.00

จนัทร์ 2 พฤศจกิายน 63
09.00-12.00

CLS3101 การวิจยัธุรกจิ
องัคาร 1 กนัยายน 63

13.00-16.00
องัคาร 3 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

ชือ่วิชา

รุน่ 60

CLS4402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจสิติกส์
ศ.08.30-11.30 (801) อ.ทีม 

84103 (290)

พฤ.11.45-14.45 (801) อ.จตัตุรงค์ เพลินหดั

84201 (250)

LOG3204
การจดัการการตลาดและความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า

จนัทร์ 31 สิงหาคม 63
13.00-16.00

จนัทร์ 2 พฤศจกิายน 63
13.00-16.00


