
CLS4402

CLS2302
พุธ 7

ก.ย.65
(13.00-16.00)

พุธ 2
ก.ย.65

(13.00-16.00)

CLS3101

LOG2203
จันทร์ 5
ก.ย.65

(09.00-12.00)

จันทร์ 31
ต.ค.65

(09.00-12.00)

LOG2207
จันทร์ 5
ก.ย.65

(13.00-16.00)

จันทร์ 31
ต.ค.65

(13.00-16.00)

LOG3202
อังคาร 6
ก.ย.65

(09.00-12.00)

อังคาร 1
พ.ย.65

(09.00-12.00)

LOG3210
อังคาร 6
ก.ย.65

(13.00-16.00)

อังคาร 1
พ.ย.65

(13.00-16.00)

จ.15.00-18.00 (กลุ่มเรียน802) 
81307 ดร. ทมนี สุขใส

พ. 11.45-14.45 (กลุ่มเรียน801) 
81212 ดร. ทมนี สุขใส

กลุ่มเรียน 801 (อ.อัญชลี หิรัญแพทย์)

สอบนอกตาราง

พ.08.30-11.30 
(กลุ่มเรียน803)81204 ดร.ชณิชา  

หมอยาดี

พฤ. 11:45-14:45 
(กลุ่มเรียน 801)81307 

ดร. อนัญญา  บรรยงพิศุทธ์ิ

ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนท่ี 1/2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
โลจิสติกส์ 2

สอบกลางภาค สอบปลายภาคช่ือวิชารหัส
รุ่น 62

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านโลจิสติกส์

การวิจัยธุรกิจ

ห้อง2 ห้อง3

พ. 08:30-11:30 
(กลุ่มเรียน803) 

81307 ดร.พุทธิวัฒน์  
ไวยวุฒิธนาภูมิ

จ. 08:30-11:30 
(กลุ่มเรียน802) 

81307 ดร.พุทธิวัฒน์  
ไวยวุฒิธนาภูมิ

รุ่น 63

ห้อง4

อ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน802) 81307 ดร. อนัญญา 

 บรรยงพิศุทธ์ิ

อ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน804) 

81308 ดร.พุทธิวัฒน์  
ไวยวุฒิธนาภูมิ

ห้อง1

การประกันภัยในงานด้านโลจิ
สติกส์

พ.15.00-18.00 (กลุ่มเรียน801) 
81212 อ.ดร.สุเมธ เขียวงามดี

การบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานด้านการขนส่ง

การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนระหว่างประเทศ

พฤ.08.30-11.30 
(กลุ่มเรียน801) 

81204 ดร.ชณิชา หมอยาดี

จ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน803) 

81307 ดร.ธนะสาร 
พานิชยากรณ์

อ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน802) 

81307 ดร.ธนะสาร 
พานิชยากรณ์

การขนส่งสินค้าต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ

พฤ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน801) 

81307 ดร.ธนะสาร พานิชยากรณ์

อ. 08:30-11:30
(กลุ่มเรียน802) 

81307 สิทธิชัย พินธุมา

พ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน803) 

81307 สิทธิชัย พินธุมา



ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนท่ี 1/2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สอบกลางภาค สอบปลายภาคช่ือวิชารหัส ห้อง2 ห้อง3 ห้อง4ห้อง1

CLS1105
อังคาร 6
ก.ย.65

(09.00-12.00)

อังคาร 1
พ.ย.65

(09.00-12.00)

CLS2107
จันทร์ 5
ก.ย.65

(09.00-12.00)

จันทร์ 31
ต.ค.65

(09.00-12.00)

GEN0205

GEN0309

LOG1207
จันทร์ 5
ก.ย.65

(13.00-16.00)

จันทร์ 31
ต.ค.65

(13.00-16.00)

LOG1208
อังคาร 6
ก.ย.65

(13.00-16.00)

อังคาร 1
พ.ย.65

(13.00-16.00)

พ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน804) 

81C1 อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
พ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน801) 

81201 อ.วรรณี สุทธใจดี

จ.08.30-11.30
(กลุ่มเรียน802) 

81202 อ.วรรณี สุทธใจดี

จ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน803) 

81203 อ.วรรณี สุทธใจดี

รุ่น 64

อ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน804) 

81203 อ.วรรณี สุทธใจดี

หลักการบัญชี
อ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน801) 

81201 อ.รัชนีวรรณ สุจริต

จ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน802) 

81202 อ.รัชนีวรรณ สุจริต

พ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน803) 

81207 ศรีศรินทร์  นรเศรษฐโสภณ

ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน
อ.08.00-11.00 (กลุ่มเรียน 801) 

ห้องเรียนออนไลน์ อ.GEส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ

พ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน804) 

81203 ศรีศรินทร์  นรเศรษฐโสภณ

ชีวิตดิจิทัล

การวางแผนอุปสงค์และสินค้า
คงคลัง

จ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน801) 

81C1 อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

พ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน802) 

81C1 อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

จ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน803) 

81C1 อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

อ.11.00-14.00 (กลุ่มเรียน 801) 
ห้องเรียนออนไลน์  อ.GEส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ

การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
พ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน801) 

81201 อ.กานต์นภัส  ช  าเกตุ

จ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน802) 

81202 อ.กานต์นภัส  ช  าเกตุ

จ.08.30-11.30
(กลุ่มเรียน803) 

81203 อ.กานต์นภัส ช  าเกตุ

พ.08.30-11.30 
(กลุ่มเรียน804) 

81203 อ.กานต์นภัส ช  าเกตุ



ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนท่ี 1/2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สอบกลางภาค สอบปลายภาคช่ือวิชารหัส ห้อง2 ห้อง3 ห้อง4ห้อง1

CLS1101
พุธ 7

ก.ย.65
(13.00-16.00)

พุธ 2
พ.ย.65

(13.00-16.00)

CLS1104
อังคาร 6
ก.ย.65

(09.00-12.00)

อังคาร 1
พ.ย.65

(09.00-12.00)

CLS1106
จันทร์ 5
ก.ย.65

(09.00-12.00)

จันทร์ 31
ต.ค.65

(09.00-12.00)

CLS2108
พุธ 7

ก.ย.65
(09.00-12.00)

พุธ 2
พ.ย.65

(09.00-12.00)

LOG2210
จันทร์ 5
ก.ย.65

(13.00-16.00)

จันทร์ 31
ต.ค.65

(13.00-16.00)

LOG1208
อังคาร 6
ก.ย.65

(13.00-16.00)

อังคาร 1
พ.ย.65

(13.00-16.00)

อ.08.30-11.30 
(กลุ่มเรียน802) 81305 อ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

อ.11.45-14.45
(กลุ่มเรียน801) 

81101 ดร.ทมนี สุขใส

ศ.08.30-11.30 
(กลุ่มเรียน803) 

81305 ดร.ทมนี สุขใส

อ.08.30-11.30
(กลุ่มเรียน802) 

81102 ดร.ทมนี สุขใส

จ.08.30-11.30
(กลุ่มเรียน801) 

81101 อ.ธันย์ ชัยทร

ศ.11.45-14.45
(กลุ่มเรียน802) 

81101 อ.ธันย์ ชัยทร

รุ่น 65

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	
จ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน801) 

81101 ผศ.บุณยาพร ภู่ทอง

ศ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน802) 

81101 ผศ.บุณยาพร ภู่ทอง

พฤ.08.30-11.30
(กลุ่มเรียน803) 

81201 ผศ.บุณยาพร ภู่ทอง

องค์การและการจัดการ
สมัยใหม่

พ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน803) 

81102 อ.อนุช นามภิญโญ

การคิดและวิเคราะห์เชิงระบบ
พฤ.15.00-18.00

(กลุ่มเรียน803) 81101 อ.ดร.สุดารัตน์ 
พิมลรัตนกานต์

การจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
พฤ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน805) 

81207 อ.กานต์นภัส ช  าเกตุ

อ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน806) 

81204 อ.กานต์นภัส ช  าเกตุ

อ.15.00-18.00 
(กลุ่มเรียน807) 

81304 อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

อ.08.30-11.30
(กลุ่มเรียน808) 

81202 อ.อัญชลี หิรัญแพทย์

การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน

พฤ.08.30-11.30 
(กลุ่มเรียน801) 

81207 ดร.สิทธิชัย พินธุมา

จ.08.30-11.30 
(กลุ่มเรียน802) 

81102 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

พฤ.11.45-14.45 
(กลุ่มเรียน803) 

81102 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

การบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานด้านการขนส่ง


