ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาเขตนครปฐม
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
รหัส

ชื่อวิชา

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง4

ห้อง5

ห้อง 3

ห้อง 4

ห้อง 5

รุ่น 63
GEN0302
GEN0305

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีคุณภำพชีวติ
นันทนำกำรเพื่อคุณภำพชีวติ

จันทร์ 24 สิงหำคม 63
08.00-11.00
อ.ผู้สอนจัดสอบเอง

จ.14.00-17.00 (802) อ.สำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป

จันทร์ 19 ตุลำคม 63
14.00-17.00
อ.ผู้สอนจัดสอบเอง

84201 (500)
ศ.08.30-11.30 (804) ผศ.สุวทิ ย์ สว่ำงโรจน์

ศ.08.30-11.30 (803) ผศ.อิสสรหัส โชติเสถียร

84105 (120)

84104 (100)

CLS1102

เศรษฐศำสตร์ธรุ กิจ

พุธ 2 กันยำยน 63
13.00-16.00

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

ศุกร์ 11.45-14.45 (801) อ.บุณยำพร ภูท่ อง

CLS1103

หลักกำรตลำด

จันทร์ 31 สิงหำคม63
13.00-16.00

จันทร์ 2 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

อังคำร 11.45-14.45 (801) ผศ.ดร.วิริยำ บุญมำเลิศ อ.ดร.ธันย์ ชัยทร

จันทร์ 2 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

จ.08.30-11.30 (801) อ.ปิยมำส กล้ำแข็ง อ.มำธุสร แข็งขัน

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

พ.08.30-11.30 (802) อ.ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ

อังคำร 1 กันยำยน 63
09.00-12.00

อังคำร3 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

พ.11.45-14.45 (801) อ.วรรณี สุทธใจดี

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

CLS1105
CLS2102

กำรจัดกำรผลิตและปฏิบตั ิกำร

พุธ 2 กันยำยน 63
09.00-12.00

หลักกำรบัญชี

MRT1201 หลักกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลเบือ้ งต้น
รหัส

จันทร์ 31 สิงหำคม63
09.00-12.00

ชื่อวิชา

81212 (200)
81212 (200)
84201 (280)
81212 (180)
81212 (180)
ห้อง 1

ห้อง 2
รุ่น 62

GEN0302
GEN0305
GEN0103

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีคุณภำพชีวติ
นันทนำกำรเพื่อคุณภำพชีวติ
สังคมไทยในบริบทโลก

CLS2103

สถิติธรุ กิจ

CLS3102

กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร

MRT2203 กำรประกันภัยทำงทะเล
LOG3202

กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชนระหว่ำงประเทศ

จันทร์ 24 สิงหำคม 63
14.00-17.00
อ.ผู้สอนจัดสอบเอง
อังคำร 25 สิงหำคม 63
08.00-11.00

อ.ผู้สอนจัดสอบเอง

พุธ 2 กันยำยน 63
09.00-12.00

84201 (500)
ศ.11.45-14.45 (801) ผศ.สุวทิ ย์ สว่ำงโรจน์

84105 (90)
อ.08.00-11.00 (801) อ.สำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป
84201 (300)

จ.08.30-11.30 (801) อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
81209 (57)

พ.11.45-14.45 (802) อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
81210 (57)

พ.08.30-11.30 (803) อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
81210 (57)

อ.15.00-18.00 (804) อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล
81210 (57)

อ.11.45-14.45 (801) อ.รัชนีวรรณ สุจริต
81302 (50)

อ.15.00-18.00 (802) อ.รัชนีวรรณ สุจริต
81201 (50)

จ.08.30-11.30 (803) อ.รัชนีวรรณ สุจริต
81201 (40)

พ.08.30-11.30 (804) อ.รัชนีวรรณ สุจริต
81201 (40)

พฤ.15.00-18.00 (801) อ.ดร.ธนะสำร พำนิชยำกรณ์

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00
พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

ศ.11.45-14.45 (802) อ.สงกรำณน์ ขุนทิพย์ทอง

84104 (100)

อังคำร 20 ตุลำคม 63
08.00-11.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจิกำยน
พฤหัสบดี 3 กันยำยน 63
63
13.00-16.00
13.00-16.00
พฤหัสบดี 5 พฤศจิกำยน
พฤหัสบดี 3 กันยำยน 63
63
09.00-12.00
09.00-12.00
พุธ 2 กันยำยน 63
13.00-16.00

จ.14.00-17.00 (802) อ.สำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป

จันทร์ 19 ตุลำคม 63
14.00-17.00

84201 (190)
พ.08.30-11.30 (801) อ.ปิยะอร ศรีวรรณ
81204 (50)

จ.08.30-11.30 (802) อ.ปิยะอร ศรีวรรณ

พ.11.45-14.45 (803) อ.ปิยะอร ศรีวรรณ

พ.11.45-14.45 (804) ผศ.ดร.ปรีชำ วรำรัตน์ไชย

81203 (50)

81202 (40)

81203 (40)

รหัส

ชื่อวิชา

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ห้อง 5

อ.08.30-11.30 (801)

พ.08.30-11.30 (802)

จ.11.45-14.45 (803)

พฤ.11.45-14.45 (804)

อ.15.00-18.00 (805)

อ.พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอำจ 81207 (50)

อ.พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอำจ 81308 (50)

อ.พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอำจ 81203 (50)

อ.พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอำจ 81207 (50)

อ.พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอำจ 82202 (40)

อ.11.45-14.45 (804) อ.ดร.ทมนี สุขใส
82101 (37)

พ.11.45-14.45 (805) อ.ดร.ทมนี สุขใส
82101 (37)

ห้อง N 50

อ.15.00-18.00 (804) อ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
82201 (40

พ.08.30-11.30 (805) อ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
82203 (40)

ห้อง 3

ห้อง 4

ห้อง 5

ห้อง 1
รุ่น 61

ClS2303

ภำษำอังกฤษสำหรับงำนซัพพลำยเชนธุรกิจ 1

CLS2104

กฏหมำยธุรกิจและจริยธรรมทำงธุรกิจ

พฤหัสบดี 5 พฤศจิกำยน
63
13.00-16.00
พฤหัสบดี 5 พฤศจิกำยน
พฤหัสบดี 3 กันยำยน 63
63
09.00-12.00
09.00-12.00
พฤหัสบดี 3 กันยำยน 63
13.00-16.00

MRT4201 กำรวัดประสิทธิภำพในงำนธุรกิจพำณิชยนำวี

พุธ 2 กันยำยน 63
09.00-12.00

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

MRT3202 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อธุรกิจพำณิชยนำวี

พุธ 2 กันยำยน 63
13.00-16.00

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

LOG3201
รหัส

กำรจัดกำรโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
ชื่อวิชา

อังคำร 1 กันยำยน 63
09.00-12.00
สอบกลางภาค

พฤ.15.00-18.00 (801) รศ.พิศณุ พูนเพชรพันธ์
81212 (250)
ศ.15.00-18.00 (801) อ.ศิริอร สนองค์
81212 (250)
พฤ.11.45-14.45 (801) อ.ดร.ทมนี สุขใส
81210 (50)

อังคำร 3 พฤศจิกำยน 63 จ.11.45-14.45 (801) อ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
82401 50
09.00-12.00
สอบปลายภาค

พฤ.08.30-11.30 (802) อ.ดร.ทมนี สุขใส
81210 (55)
จ.15.00-18.00 (802) อ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน
82401 50

ห้อง 2

ห้อง 1

อ.08.30-11.30 (803) อ.ดร.ทมนี สุขใส
81210 (55)
อ.11.45-14.45 (803) อ.ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน

รุ่น 60
CLS4404

กำรฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพทำงซัพพลำยเชนธุรกิจ

ศ.11.45-14.45 (803) อ.ทีม

