ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาเขตนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รหัส

ชือ่ วิชา

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ห้อง 5

ห้อง 4

ห้อง 5

รุน่ 63
ศุกร์ 28 สิงหาคม 63
08.00-11.00

ศุกร์ 9 ตุลาคม 63
08.00-11.00

ศ.08.00-11.00 (801) อ.สานักวิชาการศึกษาทั่วไป
84201 (500)

พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 63
08.00-11.00

พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 63
08.00-11.00

พฤ.08.00-11.00 (801) อ.สานักวิชาการศึกษาทั่วไป
84201 (500)

พุธ 2 กันยายน 63
09.00-12.00

พุธ 4 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

อ.11.45-14.45 (801) อ.กิตติอาพล สุดประเสริฐ

CLS1104 การคิดและวิเคราะห์เชิงระบบ

จันทร์ 31 สิงหาคม63
13.00-16.00

จันทร์ 2 พฤศจิกายน 63
13.00-16.00

ศ.15.00-18.00 (801) อ.ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ อ.ดร.จักพรรณ คงธนะ อ.กิตติอาพล สุดประเสริฐ

CLS1101 องค์การและการจัดการสมัยใหม่

พฤหัสบดี 3 กันยายน 63
09.00-12.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

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

CLS2103 สถิติธุรกิจ

พฤหัสบดี 3 กันยายน 63
13.00-16.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 63
13.00-16.00

จันทร์ 31 สิงหาคม 63
09.00-12.00

จันทร์ 2 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

28 สิงหาคม 63
08.00-11.00

9 ตุลาคม 63
08.00-11.00

GEN0205 ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

อังคาร 1 กันยายน 63
13.00-16.00

อังคาร 3 พฤศจิกายน 63
13.00-16.00

พ.08.30-11.30 (801) อ.ภัค กิระนันทวัฒน์

พ.11.45-14.45 (802) อ.ภัค กิระนันทวัฒน์

อ.15.00-18.00 (803) อ.ภัค กิระนันทวัฒน์

อ.11.45-14.45 (804) อ.ปนัดดา วงศ์เดิมดี

82402 (50)

82402 (50)

81302 (50)

82401 (40)

CLS2105 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อังคาร 1 กันยายน 63
09.00-12.00

อังคาร 3 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

จ.08.30-11.30 (801) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ
81202 (50)

จ.11.45-14.45 (802) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ
81202 (50)

อ.11.45-14.45 (803) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ
81202 (50)

อ.15.00-18.00 (804) อ.วราภรณ์ วิมุกตะลพ
81202 (50)

GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชีวิต
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร

CLS2101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รหัส

ชือ่ วิชา

84201 (250)
84201 (300)
84201 (300)
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)

พ.11.45-14.45 (801) ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร อ.สุวัฒน์ นวลขาว อ.วทัญญู ชูภกั ตร์
84201 (260)
ห้อง 1

ห้อง 3

ห้อง 2
รุน่ 62

GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชีวิต

LOG1202 การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่

LOG2201

การจัดการการกระจายสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า

LOG2205 การออกแบบและปฏิบตั ิการคลังสินค้า

พฤหัสบดี 3 กันยายน 63
09.00-12.00

ศ.08.00-11.00 (801) อ.สานักวิชาการศึกษาทั่วไป
84201 (500)

ศ.11.45-14.45 (803) อ.ประจักษ์ พรมงาม

พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 63 อ.08.30-11.30 (801) อ.กฤศญา จันทร์ดาแสง อ.11.45-14.45 (802) อ.กฤศญา จันทร์ดาแสง
09.00-12.00
81201 (50)
81201 (50)

พฤหัสบดี 3 กันยายน 63
13.00-16.00

พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 63
13.00-16.00

พุธ 2 กันยายน 63
09.00-12.00

พุธ 4 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

81302 (90)

พ.15.00-18.00 (801) อ.กฤศญา จันทร์ดาแสง
84201 (200)
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 วิทยาเขตนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชือ่ วิชา

รหัส

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ห้อง 5

รุน่ 61
ClS2302 ภาษาอังกฤษสาหรับงานโลจิสติกส์ 2

พุธ 2 กันยายน 63
13.00-16.00

พุธ 4 พฤศจิกายน 63
13.00-16.00

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)

LOG3216 บรรจุภณ
ั ฑ์และเครื่องมือในคลังสินค้า

อังคาร 1 กันยายน 63
09.00-12.00

อังคาร 3 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

จ.11.45-14.45 (801) อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

จ.08.30-11.30 (802) อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

อ.11.45-14.45 (803) อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

อ.15.00-18.00 (804) อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

พ.08.30-11.30 (805) อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

81204 (50)

81204 (50)

81204 (50)

81204 (50)

82201 (40)

CLS3101 การวิจยั ธุรกิจ

อังคาร 1 กันยายน 63
13.00-16.00

อังคาร 3 พฤศจิกายน 63
13.00-16.00

จ.11.45-14.45 (801) อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช
81207 (50)

จ.15.00-18.00 (802) อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช
81203 (50)

พ.08.30-11.30 (803) อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช
81203 (50)

พ.11.45-14.45 (804) อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช
ห้อง N (50)

พุธ 2 กันยายน 63
09.00-12.00

พุธ 4 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

อ.11.45-14.45 (805) อ.ปิยะอร 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)

จันทร์ 31 สิงหาคม63
09.00-12.00

จันทร์ 2 พฤศจิกายน 63
09.00-12.00

LOG3202

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ระหว่างประเทศ

LOG2203

การบริหารจัดการการปฏิบตั ิงานด้านการ
ขนส่ง

LOG3204
รหัส

การจัดการการตลาดและความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า
ชือ่ วิชา

พฤ.11.45-14.45 (801) อ.จัตตุรงค์ เพลินหัด
84201 (250)

จันทร์ 31 สิงหาคม 63
13.00-16.00

จันทร์ 2 พฤศจิกายน 63
13.00-16.00

อ.08.30-11.30 (801) อ.อนุช นามภิญโญ

อ.15.00-18.00 (802) อ.อนุช นามภิญโญ

พ.11.45-14.45 (803) อ.อนุช นามภิญโญ

พ.08.30-11.30 (804) อ.อนุช นามภิญโญ

จ.08.30-11.30 (805) อ.อนุช นามภิญโญ

81204 (50)

81203 (50)

81204 (50)

81303 (50)

81303 (40)

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3

ห้อง 4

ห้อง 5

รุน่ 60
CLS4402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์

อ.08.30-11.30 (805) อ.ดร.พงษ์เทพ ภูเดช
82202 (40)

ศ.08.30-11.30 (801) อ.ทีม
84103 (290)

