
GEN0118

(801) อังคาร (55)
08.00-11.00 (81C1) 
อ.วราภรณ์  วิมุกตะลพ

จันทร์ 24 ม.ค.65
09.00-12.00

จันทร์ 28 มี.ค.65
09.00-12.00

TOM2204 การบริหารความปลอดภัยทางถนน
(801) อังคาร (50)

11.30-14.30 (81101)
 อ.ปิยมาส  กล้าแข็ง

พฤหัสบดี 27 ม.ค 65
13.00-16.00

พฤหัสบดี 31 มี.ค 65
13.00-16.00

CLS2303

การวางแผนการขนส่งและการ
กระจายสินค้า

วัยใส ใจสะอาด จันทร์ 28 มี.ค.65  

พฤหัสบดี 27 ม.ค 65
09.00-12.00

พฤหัสบดี 31 มี.ค 65
09.00-12.00

(801) พุธ (50)
15.00-18.00 (81203)

ดร.ธนะสาร  พานิชยากรณ์

ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนท่ี 2/2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

รหัส ช่ือวิชา ห้อง1 ห้อง2สอบกลางภาค สอบปลายภาค

CLS1101 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(801) จันทร์ (55)

08.00-11.00 (81201)
อ.สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์

(802) จันทร์ (55)
11.30-14.30 (81201)

อ.สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์

รุ่น 64

CLS2108
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน

(801) พฤหัสบดี  (55)
08.00-11.00 (81207)

ผศ.ดร.คมสัน  โสมณวัตร

(802) อังคาร  (55)
11.30-14.30 (81201)

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

พฤหัสบดี 27 ม.ค 65
09.00-12.00

พฤหัสบดี 31 มี.ค 65
09.00-12.00

พฤหัสบดี 27 ม.ค 65
13.00-16.00

พฤหัสบดี 31 มี.ค 65
13.00-16.00

(801) ศุกร์ 08.00-11.00 อ.GE (700)

(802) พฤหัสบดี (55)
15.00-18.00 (81307)
อ.ศรีศรินทร์  สุขสุทธิ

(801) จันทร์ (50)
08.00 -11.00 (81C1)

อ.พรเกียรติ  ภักดีวงศ์เทพ

(801) จันทร์ (50)
11.30-14.30 (81303)

 ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธ์ิ

(806) พฤหัสบดี  (55)
15.00-18.00 (81308)

 ผศ.ศุรศักด์ิ

(805) พฤหัสบดี  (55)
11.30-14.30 (81305)

อ.ณธสร

(801) อังคาร  (55)
11.30-14.30 (81C3)

อ.กิตติอ าพล สุดประเสริฐ

(802) พุธ  (55)
8.00-11.00 (81C2)

อ.กิตติอ าพล สุดประเสริฐ

รุ่น 63

(801) อังคาร  (55)
08.00-11.00 (81302)
อ.ศรีศรินทร์  สุขสุทธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ส่ือสาร

ศุกร์ 28 ม.ค.65
09.00-12.00

ศุกร์ 1 เม.ย.65
09.00-12.00

 
พุธ 26 ม.ค.65
13.00-16.00

 
พุธ 30 มี.ค.65
13.00-16.00

 
อังคาร 25 ม.ค.65 

13.00-16.00

 
อังคาร 29 มี.ค.65 

13.00-16.00

ศุกร์ 28 ม.ค.65
13.00-16.00

ศุกร์ 1 เม.ย.65
13.00-16.00

 
อังคาร 25 ม.ค.65 

09.00-12.00

 
อังคาร 29 มี.ค.65 

09.00-12.00

CLS2107 หลักการบัญชี

CLS2106
กฎหมายธุรกิจและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษส าหรับงานซัพพลาย
เชนธุรกิจ 1

GEN0301

TOM2202

CLS2105 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

LOG3202
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนระหว่างประเทศ



ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนท่ี 2/2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง

รหัส ช่ือวิชา ห้อง1 ห้อง2สอบกลางภาค สอบปลายภาค

TOM3203

TOM4501

สัมมนาการจัดการการขนส่งTOM4502

(801) พฤหัสบดี (50)
08.00-11.00 (81103) 

อ.พรเกียรติ  ภักดีวงศ์เทพ

(802) พฤหัสบดี (50)
08.00-11.00 (81LAS)

อ.ปิยมาส  กล้าแข็ง

โครงการพิเศษด้านการจัดการ
ขนส่ง

จันทร์ 24 ม.ค.65
09.00-12.00

จันทร์ 28 มี.ค.65
09.00-12.00

ศุกร์ 28 ม.ค.65
13.00-16.00

ศุกร์ 1 เม.ย.65
13.00-16.00

พฤหัสบดี 27 ม.ค 65
13.00-16.00

พฤหัสบดี 31 มี.ค 65
13.00-16.00

รุ่น 62

CLS2304

(802) อังคาร (55)
11.30-14.30 (81303) 
อ.ดร.ปัจจัย อินทรน้อย

TOM2206 การป้องกันการสูญเสีย
(801) พุธ (50)

15.00-18.00 (81204) 
อ.ปิยมาส  กล้าแข็ง

(802) พุธ (50)
08.00-11.00 (81203) 

อ.ปิยมาส  กล้าแข็ง

CLS4101

(801) ศุกร์ 11.30-14.30 (50) 

การปฏิบัติการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ

(801) พุธ (50)
08.00-11.30 (81204) 

อ.พรเกียรติ  ภักดีวงศ์เทพ

(802) พุธ (50)
15.00-18.00 (81201) 

อ.พรเกียรติ  ภักดีวงศ์เทพ

(801) พฤหัสบดี (50)
11.30-14.30 (81204) 

อ.สราวุธ พุฒนวล

(802) พฤหัสบดี (50)
15.00-18.00 (81204) 

อ.สราวุธ พุฒนวล

(801) อังคาร (55)
08.00-11.00 (81303) 
อ.ดร.ปัจจัย อินทรน้อย

ภาษาอังกฤษส าหรับงานซัพพลาย
เชนธุรกิจ 2

การจัดการเชิงกลยุทธ์
พฤหัสบดี 27 ม.ค 65

09.00-12.00
พฤหัสบดี 31 มี.ค 65

09.00-12.00


