
รหัส สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3

จ.15.00-18.00 อ.ศศิวมิล วอ่งวไิล อ.11.45-14.45 อ.ศศิวมิล วอ่งวไิล

(805) 81209 (57) (806) 81210 (57)

รหัส สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3

พ.08.30-11.30 (801) ผศ.ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จนัทชโลบล พ.11.45-14.45 (802) ผศ.ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จนัทชโลบล

81302 (60) 81302 (60)

พ.11.45-14.45 อ.มาธสุร แข็งขัน อ.11.45-14.45 อ.มาธสุร แข็งขัน

SMC (801) 60 SMC (802) 60

อ.15.00-18.00 (801) อ.ดร.ปัจจยั อินทรน้อย

81212 (130)

ACM1202 ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ
พุธ 2 กันยายน 63

13.00-16.00
พุธ 4 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

ACM3204 จดุสมดุลย์และการกระจายน ้าหนักบรรทุก
พฤหัสบดี 3 กันยายน 63

13.00-16.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจกิายน 
63

13.00-16.00

ACM2203 อากาศยานและอุปกรณ์ส่วนควบ
พุธ 2 กันยายน 63

09.00-12.00
พุธ  4 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

84201 (300)

CLS2104 กฏหมายธรุกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ
พฤหัสบดี 3 กันยายน 63

09.00-12.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจกิายน 
63

09.00-12.00

พฤ.11.45-14.45 (802) รศ.พิศณุ พูนเพชรพันธุ์

81212 (250)

จ.08.30-11.30 (801) อ.ปิยมาส กล้าแข็ง อ.มาธสุร แข็งขัน
84201 (280)

ชื่อวิชา

รุน่ 62

GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
อังคาร 25 สิงหาคม 63

08.00-11.00
อังคาร 20 ตุลาคม 63

08.00-11.00

อ.08.00-11.00 (801) อ.ส้านักวชิาการศึกษาทั่วไป 

CLS2103 สถิติธรุกิจ
พฤหัสบดี 3 กันยายน 63

13.00-16.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจกิายน 
63

13.00-16.00

CLS1105 การจดัการผลิตและปฏิบัติการ
จนัทร์ 31 สิงหาคม63

09.00-12.00
จนัทร์ 2 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

84201 (300)

CLS1101 องค์การและการจดัการสมัยใหม่
พฤหัสบดี 3 กันยายน 63

09.00-12.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจกิายน 
63

09.00-12.00

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

84201 (300)

GEN0201 การใช้ภาษาไทย
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 63

08.00-11.00
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 63

08.00-11.00
พฤ.08.00-11.00 (801) อ.ส้านักวชิาการศึกษาทั่วไป 

84201 (500)

CLS1104 การคิดและวเิคราะห์เชิงระบบ
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.กติติอ้าพล สุดประเสริฐ

ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 ศูนยก์ารศึกษาจงัหวัดนครปฐม

แขนงวิชาการจดัการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ
ชื่อวิชา

รุน่ 63

GEN0302 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชีวติ
ศุกร์ 28 สิงหาคม 63

08.00-11.00
ศุกร์ 9 ตุลาคม 63

08.00-11.00
ศ.08.00-11.00 (801) อ.ส้านักวชิาการศึกษาทั่วไป 

84201 (500)



รหัส สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3

พฤ.15.00-18.00 (806) อ.ดร ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ จ.08.30-11.30 (807) อ.ภัค กิระนันทวฒัน์ จ.11.45-14.45 (808) อ.ภัค กิระนันทวฒัน์

82401 (50) 81304 (40) 81304 (40)

จ.11.45-14.45 (802) อ.วศิวะ อุนยะวงษ์ พ.08.30-11.30 (803) อ.ขจรพงษ์ พูลสวสัด์ิ จ.08.30-11.30 (804) อ.วศิวะ อุนยะวงษ์

81308 (50) 81202 (40) 81307 (40)

อ.08.30-11.30 (810) อ.ปิยะอร ศรีวรรณ อ.08.30-11.30 (811) ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย อ.11.45-14.45 (812) ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย

81308 (55) 81303 (40) 81303 (40)

อ.15.00-18.00 (801) อ.ดร.ภาคภูมิ พันธรัุตน์ อ.11.45-14.45 (802) อ.ดร.ภาคภูมิ พันธรัุตน์ อ.08.30-11.30 (803) อ.ดร.ภาคภูมิ พันธรัุตน์

81308 (55) 82402  (40) 82402  (40)

จ.08.30-11.30 (801)  อ.สิทธชิัย พินธมุา พฤ.15.00-18.00 (802) อ.สิทธชิัย พินธมุา พฤ.11.45-14.45 (803) อ.สิทธชิัย พินธมุา

81308 (55) 81203 (40) 81203 (40)

รหัส สอบกลางภาค สอบปลายภาค ห้อง 2ชื่อวิชา ห้อง 1

รุน่ 60

CLS4404 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางซัพพลายเชนธรุกิจ
ศ.15.00-18.00 (801) อ.ทีม ACM

84104 (180)

ACM2206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ
พุธ 2 กันยายน 63

13.00-16.00
พุธ 4 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

LOG2207 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
พฤหัสบดี 3 กันยายน 63

09.00-12.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจกิายน 
63

09.00-12.00

ACM2202 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
จนัทร์ 31 สิงหาคม63

09.00-12.00
จนัทร์ 2 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00
พฤ.08.30-11.30 (801) อ.อดุลรัตน์ แจม่เล็ก

81212 (150)

GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ
จนัทร์ 31 สิงหาคม63

13.00-16.00
จนัทร์ 2 พฤศจกิายน 63

13.00-16.00

LOG3202 การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนระหวา่งประเทศ
พุธ 2 กันยายน 63

09.00-12.00
พุธ 4 พฤศจกิายน 63

09.00-12.00

ชื่อวิชา

รุน่ 61

CLS2303 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานซัพพลายเชนธรุกิจ 1
พฤหัสบดี 3 กันยายน 63

13.00-16.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจกิายน 
63

13.00-16.00


