
วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ จินตนา โต้งสูงเนิน 300301
ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ธุรกิจ
K6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19
  หมู่ 1

25 13.21

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ดร. ณิชฎา กีรติอุไร 304306
การวิจัยเบือ้งต้น
ทางการบัญชี

K1
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1
34 13.24

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ สุจิตรา จ าปาศรี 300301
ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ธุรกิจ
K3

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
22 13.31

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ สุจิตรา จ าปาศรี 303401 การวิจัยการตลาด K1
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 17  หมู่ 1

23 (ภาษาเกาหล)ี

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ จินตนา โต้งสูงเนิน 306111

พืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
K1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
23 13.22

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ ศิววิชญ์ จั้นอรัญ 306111

พืน้ฐาน
คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
K2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 2
25 13.23

ประกาศ !!!  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2559 ภาค กศ.ปช.
วันที ่24-25 ธันวาคม 2559 - วันที ่7-8 มกราคม 2560

หนา้ที ่1 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ ชลิกา ศิลปอนันต์ 307214
การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ
K3

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
37 13.32

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 รศ. พรณีย์ ตะกรุดทอง 307214
การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ
K2

การตลาด(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
10 13.33

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 รศ. พรณีย์ ตะกรุดทอง 307214
การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 2
20 13.33

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ พงษ์ศักด์ิ พงษ์ทองเจริญ 317211

กฎหมายและ
จริยธรรม

ส่ือสารมวลชน
K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

13 13.36

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ ดวงพร กิจอาทร 301205
การจัดการธุรกิจแฟ

รนไชส์
K1

การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 1
25 13.38

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ. เอกราช หนูแก้ว 301205
การจัดการธุรกิจแฟ

รนไชส์
K1

การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 1
25 13.38

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ดร. ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์ 305101 การจัดการทุนมนุษย์ K3
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 20  หมู่ 2
43 22.2.1AB

หนา้ที ่2 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิช์าธาร 300301
ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ธุรกิจ
K1

การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 17  หมู่ 1
24 22.2.2AB

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิช์าธาร 300301
ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ธุรกิจ
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 17  หมู่ 2
21 22.2.2AB

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ดร. เพ็ญรดาพร กุลเพียราษฎร์ 305101 การจัดการทุนมนุษย์ K2
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 20  หมู่ 1

36 22.3.1AB

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ. นุชตรียา ผลพานิชย์ 305101 การจัดการทุนมนุษย์ K1
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 20  หมู่ 1
28 22.3.3

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ สุเกษม อิงคนินันท์ 317243
การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง

K1

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1

19 31.03.06

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ เกศรินทร์ โชคเพิม่พูน 317115
ศิลปะการพูดและ
การน าเสนองาน

K3
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 3
30 9.12.05-06

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ. เมตตา ดีเจริญ 317115
ศิลปะการพูดและ
การน าเสนองาน

K2
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 2
22 9.12.05-06
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วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ดร. วิเชียร ก่อกิจกุศล 317115
ศิลปะการพูดและ
การน าเสนองาน

K4
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 4
24 9.12.05-06

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ดร. สุชาดา น้ าใจดี 317115
ศิลปะการพูดและ
การน าเสนองาน

K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

5 9.12.05-06

24-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ อิสรชัย ลาวรรณา 317115
ศิลปะการพูดและ
การน าเสนองาน

K4
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 4
24 9.12.05-06

24-ธ.ค.-16 09:00-12:00 อาจารย์ จิตติชัย ห่อทอง 304101
หลักการบัญชีชั้นต้น

 1
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

20  หมู่ 1
35 13.34

24-ธ.ค.-16 09:00-12:00 อาจารย์ กิ่งแก้ว บุญสุข 304101
หลักการบัญชีชั้นต้น

 1
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

20  หมู่ 2
39 13.35

24-ธ.ค.-16 09:00-12:00 อาจารย์ นลินี วิทย์ศลาพงษ์ 304101
หลักการบัญชีชั้นต้น

 1
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

20  หมู่ 2
39 13.35

24-ธ.ค.-16 09:00-12:00 อาจารย์ จิตติชัย ห่อทอง 304201 การบัญชีชั้นกลาง 1 K1
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

19  หมู่ 2
15 13.37
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วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 09:00-12:00 อาจารย์ จิตติชัย ห่อทอง 304201 การบัญชีชั้นกลาง 1 K2
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

19  หมู่ 1
25 13.37

24-ธ.ค.-16 09:00-12:00 ผศ. จันทิมา งานโคกกรวด 304101
หลักการบัญชีชั้นต้น

 1
K3

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 1
42 22.3.2AB

24-ธ.ค.-16 09:00-12:00 ผศ. จันทิมา งานโคกกรวด 304101
หลักการบัญชีชั้นต้น

 1
K4

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 2
39 22.3.2AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ พีรวิชญ์ ค าเจริญ 317110 หลักนิเทศศาสตร์ K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1

21 13.21

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. สวียา ปรารถนาดี 304307

การตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน

K1
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1
42 13.24

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ. เอกราช หนูแก้ว 301209
เคร่ืองมือการ

จัดการสมัยใหม่
K1

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
12 13.34

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ณภัค คณารักษเ์ดโช 303406

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพด้านการตลาด
K1

การตลาด(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 17  หมู่ 1
31 (ภาษาเกาหล)ี
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วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ 323102
การจัดการงาน

แม่บ้าน
K1

การจัดการโรงแรม
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
15 13.22

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. จิรศักด์ิ ศิริรัตนพล 306141 โครงสร้างข้อมูล K1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19
  หมู่ 1

14 13.23

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ เกศรินทร์ โชคเพิม่พูน 317110 หลักนิเทศศาสตร์ K2

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 1

32 13.31

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. วิเชียร ก่อกิจกุศล 317356
การเป็นผู้ประกาศ

และผู้ด าเนินรายการ
K1

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1

15 13.32

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ. เอกราช หนูแก้ว 301209
เคร่ืองมือการ

จัดการสมัยใหม่
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 2
33 13.34

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ. เมตตา ดีเจริญ 317212
การส่ือข่าวและการ
เขียนข่าวเบือ้งต้น

K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

10 13.36

หนา้ที ่6 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ นพดล เพิม่สมบูรณ์ 305301
กฎหมายแรงงาน

และการประกันสังคม
K1

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
16 13.37

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ณภัค คณารักษเ์ดโช 303306
การตลาดผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น
K1

การตลาด(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
9 13.38

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน 302301 การภาษีอากร K2
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 1
26 22.2.1AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน 302301 การภาษีอากร K2
การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
10 22.2.1AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน 302301 การภาษีอากร K3
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 2
26 22.2.1AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ชลิตา แควกลาง 302301 การภาษีอากร K1
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 18  หมู่ 1

34 22.2.2AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ชลิตา แควกลาง 302301 การภาษีอากร K5
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 3
31 22.2.2AB

หนา้ที ่7 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ชลิตา แควกลาง 302301 การภาษีอากร K6
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 4
24 22.2.2AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา 304204
การบัญชีเฉพาะ

กิจการ
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 2
23 22.3.2AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา 304204
การบัญชีเฉพาะ

กิจการ
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1
30 22.3.2AB

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ภัทรลภา บุตรดาเลิศ 323408 สัมมนาการโรงแรม K1
การจัดการโรงแรม

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

12 22.3.3

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ พงษ์ศักด์ิ พงษ์ทองเจริญ 317323
นวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์ส่ือ
K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

5 22.8.1

24-ธ.ค.-16 13:00-15:00 คณาจารย์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 306452

การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

K1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

29 31.03.02

หนา้ที ่8 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ กานดา สีหเนตร 303402
การตลาดระหว่าง

ประเทศ
K1

การตลาด(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 17  หมู่ 1
23 (ภาษาเกาหล)ี

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ เกศินี ถนอมพลกรัง 302101 การเงินธุรกิจ K3
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 19  หมู่ 1

34 13.31

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ พีรวิชญ์ ค าเจริญ 317320
การโฆษณาและ

พฤติกรรมผู้บริโภค
K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

15 13.34

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ดร. เมธี ทองดี 306316
โครงการพิเศษทาง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
K1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
45 13.36

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ นพดล เพิม่สมบูรณ์ 305302

การจัดการ
ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ
K1

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
16 13.37

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 303305 การตลาดบริการ K1
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 18  หมู่ 1

29 13.38

หนา้ที ่9 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ เกศินี ถนอมพลกรัง 302101 การเงินธุรกิจ K4
การตลาด(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

6 22.2.1AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ เกศินี ถนอมพลกรัง 302101 การเงินธุรกิจ K4
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
20 22.2.1AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ เกศินี ถนอมพลกรัง 302101 การเงินธุรกิจ K1
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 19  หมู่ 1
26 22.2.1AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ เกศินี ถนอมพลกรัง 302101 การเงินธุรกิจ K2
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 19  หมู่ 2
29 22.2.1AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ รัฏเกล้า เอื้อวงศ์สกุล 302101 การเงินธุรกิจ K6
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

25 22.2.2AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ รัฏเกล้า เอื้อวงศ์สกุล 302101 การเงินธุรกิจ K7
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 2

22 22.2.2AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 นางสาว ชลิกา ศิลปอนันต์ 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต K3
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 1
2 22.3.1AB

หนา้ที ่10 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 นางสาว ชลิกา ศิลปอนันต์ 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต K3
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 2
39 22.3.1AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 รศ. พรณีย์ ตะกรุดทอง 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต K1
ภาษาจีน(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

19  หมู่ 1
5 22.3.1AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 รศ. พรณีย์ ตะกรุดทอง 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต K1
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 1
41 22.3.1AB

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ 323203
การจัดการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม
K1

การจัดการโรงแรม
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
9 22.3.3

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ ธนวัฒน์ โกวทิวณิชภัณฑ์ 326207

การวางแผนและ
การจัดรายการน า

เทีย่ว
K1

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
10 31.04.02

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ดร. วิเชียร ก่อกิจกุศล 317354
การส่ือสารการแสดง

เบือ้งต้น
K1

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1

23 31.04.05

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ.ดร. โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ 005003
การจัดการตนเอง
เพือ่พัฒนางาน

K4
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1

34 31.05.06

หนา้ที ่11 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 นางสาว ณภัค คณารักษเ์ดโช 005003
การจัดการตนเอง
เพือ่พัฒนางาน

K3

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1

15 31.05.06

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 รศ. พรณีย์ ตะกรุดทอง 005003
การจัดการตนเอง
เพือ่พัฒนางาน

K1
การพัฒนาสังคม(ปริญญา
ตรี (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
13 31.05.06

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ. เมตตา ดีเจริญ 005003
การจัดการตนเอง
เพือ่พัฒนางาน

K2
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

27 31.05.06

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 ผศ.ดร. สุวิมล ต้ังประเสริฐ 005003
การจัดการตนเอง
เพือ่พัฒนางาน

K6

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20
  หมู่ 1

17 31.05.06

25-ธ.ค.-16 09:00-11:00 อาจารย์ ถิรายุ มีฤกษ์สม 306224

การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปขั้นสูง
ส าหรับธุรกิจ

K1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19
  หมู่ 1

29 e-testing

25-ธ.ค.-16 09:00-12:00 อาจารย์ ปนัดดา บุญพาวัฒนา 304401 การบัญชีชั้นสูง 2 K1
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

17  หมู่ 1
26 31.07.06

หนา้ที ่12 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 09:00-12:00 อาจารย์ ปนัดดา บุญพาวัฒนา 304401 การบัญชีชั้นสูง 2 K1
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1
33 31.07.06

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 รศ. เนตรชนก คงทน 317213
การวิจัยเบือ้งต้น
ทางนิเทศศาสตร์

K2

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

14 13.21

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. ณิชฎา กีรติอุไร 304411

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพด้านการบัญชี
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

17  หมู่ 1
12 13.24

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ กิ่งแก้ว บุญสุข 304301 การบัญชีชั้นสูง 1 K1
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

18  หมู่ 2
26 13.36

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ. วัชราภรณ์ ธิโสภา 303403 สัมมนาทางการตลาด K1
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 17  หมู่ 1

27 (ภาษาเกาหล)ี

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ สุเกษม อิงคนินันท์ 317210
หลักการถ่ายภาพ

เพือ่งานนิเทศศาสตร์
K1

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1

15 13.22

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. ณิชฎา กีรติอุไร 304411

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพด้านการบัญชี
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1
46 13.23

หนา้ที ่13 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ เอกชัย ปานมาก 306112
ระบบสารสนเทศ

เพือ่งานธุรกิจ
K4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 2
23 13.31

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ เกศรินทร์ โชคเพิม่พูน 317213
การวิจัยเบือ้งต้น
ทางนิเทศศาสตร์

K1

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1

19 13.34

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ กิ่งแก้ว บุญสุข 304301 การบัญชีชั้นสูง 1 K2
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

18  หมู่ 1
19 13.36

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ.ดร. สุวิมล ต้ังประเสริฐ 305303

การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ

ท างาน
K1

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
16 13.37

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. ศุภชานันท์ วนภู 306112
ระบบสารสนเทศ

เพือ่งานธุรกิจ
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

19  หมู่ 2
17 22.2.1AB

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. ศุภชานันท์ วนภู 306112
ระบบสารสนเทศ

เพือ่งานธุรกิจ
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

19  หมู่ 1
25 22.2.1AB

หนา้ที ่14 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. เมธี ทองดี 306112
ระบบสารสนเทศ

เพือ่งานธุรกิจ
K3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
23 22.2.2AB

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ดร. เมธี ทองดี 306112
ระบบสารสนเทศ

เพือ่งานธุรกิจ
K6

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 1
48 22.2.2AB

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ. ศศิธร นิธิปรีชา 307101
เศรษฐศาสตร์เพือ่
การบริหารธุรกิจ

K1
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 20  หมู่ 1
28 22.3.1AB

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ. ศศิธร นิธิปรีชา 307101
เศรษฐศาสตร์เพือ่
การบริหารธุรกิจ

K4
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 20  หมู่ 2
34 22.3.1AB

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 ผศ. กรองทิพย์ ชัยชาญ 307101
เศรษฐศาสตร์เพือ่
การบริหารธุรกิจ

K7

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20
  หมู่ 1

12 22.3.2AB

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ธนวัฒน์ โกวทิวณิชภัณฑ์ 326308 หลักการน าเทีย่ว K1
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

10 31.03.06

หนา้ที ่15 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ฐิตารีย์ เปรมวิไลศักด์ิ 300201 กฎหมายธุรกิจ K2
การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
12 31.04.06

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ฐิตารีย์ เปรมวิไลศักด์ิ 300201 กฎหมายธุรกิจ K2
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
15 31.04.06

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ วลัยรัตน์ โพธิสาร 300201 กฎหมายธุรกิจ K1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

29 31.04.06

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ วลัยรัตน์ โพธิสาร 300201 กฎหมายธุรกิจ K3
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 19  หมู่ 1

36 31.04.06

25-ธ.ค.-16 13:00-15:00 อาจารย์ ถิรายุ มีฤกษ์สม 306112
ระบบสารสนเทศ

เพือ่งานธุรกิจ
K7

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 2
41 e-testing

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ กิ่งแก้ว บุญสุข 304408
การวางแผนภาษี

อากร
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1
21 13.24

หนา้ที ่16 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 ผศ. นุชตรียา ผลพานิชย์ 305401

การสัมมนาทางการ
จัดการทรัพยากร

มนุษย์
K1

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
5 (ภาษาเกาหล)ี

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ นลินี วิทย์ศลาพงษ์ 304410
การบัญชีธุรกิจ

ชุมชนและท้องถิ่น
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1
41 13.31

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ นลินี วิทย์ศลาพงษ์ 304410
การบัญชีธุรกิจ

ชุมชนและท้องถิ่น
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 2
34 13.32

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ พราวพุทธิ วรรณค า 322104

จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ

กฎหมายส าหรับ
ธุรกิจการท่องเทีย่ว
และการโรงแรม

K1
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

6 13.33

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ พราวพุทธิ วรรณค า 322104

จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ

กฎหมายส าหรับ
ธุรกิจการท่องเทีย่ว
และการโรงแรม

K2
การจัดการโรงแรม

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

8 13.33

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ อิสรชัย ลาวรรณา 317242
การรายงานข่าวทาง
วิทยุและโทรทัศน์

K1

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1

13 13.34

หนา้ที ่17 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ พงษ์ศักด์ิ พงษ์ทองเจริญ 317223

กราฟิกเพือ่งาน
โฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์
K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

14 13.36

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ นิวัต กุลศุภโชติ 304206
การบัญชีเพือ่การ

จัดการ
K1

การตลาด(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 1
35 13.37

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ นิวัต กุลศุภโชติ 304206
การบัญชีเพือ่การ

จัดการ
K2

การตลาด(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
11 13.37

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ 323409
การวางแผนและ

พัฒนาธุรกิจโรงแรม
K1

การจัดการโรงแรม
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
12 13.38

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 ผศ.ดร. สุชีรา ธนาวุฒิ 301102
องค์การและการ

จัดการ
K1

การตลาด(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 20  หมู่ 1
36 22.2.1AB

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุรัตน์ หงษ์ไทย 301102
องค์การและการ

จัดการ
K2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
24 22.2.1AB

หนา้ที ่18 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ดวงพร กิจอาทร 301102
องค์การและการ

จัดการ
K4

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

20  หมู่ 1
34 22.2.2AB

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุธิรา เจริญ 301102
องค์การและการ

จัดการ
K3

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
24 22.2.2AB

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุธิรา เจริญ 301102
องค์การและการ

จัดการ
K9

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
26 22.3.1AB

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุรัตน์ หงษ์ไทย 301102
องค์การและการ

จัดการ
K8

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

20  หมู่ 2
37 22.3.1AB

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุธิรา เจริญ 301102
องค์การและการ

จัดการ
K10

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 2
29 22.3.2AB

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุธิรา เจริญ 301102
องค์การและการ

จัดการ
K11

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20
  หมู่ 1

13 22.3.2AB

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ชลิตา แควกลาง 302201 การจัดการการเงิน K1
การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
8 22.3.3

หนา้ที ่19 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ภัทรลภา บุตรดาเลิศ 322106
การส่ือสารข้าม

วัฒนธรรม
K1

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
10 31.03.06

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ รัฏเกล้า เอื้อวงศ์สกุล 302401
การเงินระหว่าง

ประเทศ
K1

การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
14 31.05.05

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 รศ. เนตรชนก คงทน 317331

การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น
K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

15 31.06.03

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 ดร. จิระพงษ์ พนาวงศ์ 306222
ระบบฐานข้อมูล
ส าหรับงานธุรกิจ

K1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

30 lab 2

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ นริศ มิ่งโมรา 306233

การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บ
เพือ่งานธุรกิจ

K3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19
  หมู่ 1

27 lab 4

หนา้ที ่20 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ 306233

การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บ
เพือ่งานธุรกิจ

K1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

19 lab 5

07-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ 306233

การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บ
เพือ่งานธุรกิจ

K2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 2

13 lab 5

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. ยุทธกร ฤทธิไ์ธสง 301401
การจัดการเชิงกล

ยุทธ์
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

17  หมู่ 1
17 13.24

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์ 305404
การจัดการการ
เปล่ียนแปลง

K1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
5 (ภาษาเกาหล)ี

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ นพดล เพิม่สมบูรณ์ 305201

การวางแผนและ
นโยบายการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

K1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
16 13.22

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ 323101

การพัฒนา
บุคลิกภาพในธุรกิจ

โรงแรม
K1

การจัดการโรงแรม
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
13 13.23

หนา้ที ่21 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ดวงพร กิจอาทร 301303

การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับ

นักบริหาร
K1

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
21 13.31

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ดวงพร กิจอาทร 301303

การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับ

นักบริหาร
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 2
22 13.32

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ. เอกราช หนูแก้ว 301209
เคร่ืองมือการ

จัดการสมัยใหม่
K3

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
31 13.35

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ. วัชราภรณ์ ธิโสภา 303202 การจัดการราคา K1
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 19  หมู่ 1

37 13.36

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ กานดา สีหเนตร 303301 กลยุทธ์การตลาด K1
การตลาด(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

9 13.38

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. ยุทธกร ฤทธิไ์ธสง 301301
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ

K2
การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
12 22.2.1AB

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. ยุทธกร ฤทธิไ์ธสง 301301
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ

K2
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 1
23 22.2.1AB

หนา้ที ่22 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. สุวรรณา เตชะธีระปรีดา 301301
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ

K6
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 18  หมู่ 4
26 22.2.2AB

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ. กรองทิพย์ ชัยชาญ 307112
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 1
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 1
6 22.3.1AB

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ. กรองทิพย์ ชัยชาญ 307112
เศรษฐศาสตร์

จุลภาค 1
K3

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 2
14 22.3.1AB

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ 322407

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ส าหรับการ
ท่องเทีย่วและการ

โรงแรม

K1
การจัดการโรงแรม

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

12 22.3.3

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ. เมตตา ดีเจริญ 317460

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพด้านการ
โฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์

K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

4 22.8.1

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. ณัฏฐินี ทองดี 326205

การจัดการธุรกิจน า
เทีย่วและธุรกิจ
ตัวแทนจ าหน่าย
ธุรกิจด้านการ

ท่องเทีย่ว

K1
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

11 31.03.02

หนา้ที ่23 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. สุชาดา น้ าใจดี 317334

การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เพือ่
การท่องเทีย่วและ

โรงแรม

K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

14 31.03.04

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ธีรศักด์ิ สังข์ศรี 306232

การเขียนโปรแกรม
แบบวิชวลเพือ่งาน

ธุรกิจ
K3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
29 lab 2

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ธีรศักด์ิ สังข์ศรี 306232

การเขียนโปรแกรม
แบบวิชวลเพือ่งาน

ธุรกิจ
K2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 2
18 lab 4

07-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ นริศ มิ่งโมรา 306232

การเขียนโปรแกรม
แบบวิชวลเพือ่งาน

ธุรกิจ
K1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1
19 lab 5

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ นพดล เพิม่สมบูรณ์ 305402

ระบบสารสนเทศ
เพือ่การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

K1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
5 (ภาษาเกาหล)ี

หนา้ที ่24 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ 322102 หลักการโรงแรม K1
การจัดการโรงแรม

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1

13 13.22

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ พีรวิชญ์ ค าเจริญ 317111 หลักการโฆษณา K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1

22 13.31

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา 304103 หลักการบัญชี K1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1

34 13.33

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ นิวัต กุลศุภโชติ 304103 หลักการบัญชี K2
การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
13 13.34

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุรัตน์ หงษ์ไทย 301304
การจัดการธุรกิจ

ขนาดย่อม
K1

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 1
27 13.35

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุรัตน์ หงษ์ไทย 301304
การจัดการธุรกิจ

ขนาดย่อม
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 19  หมู่ 2
27 13.36

หนา้ที ่25 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 ดร. สุวรรณา เตชะธีระปรีดา 301203
วัฒนธรรมองค์การ

และภาวะผู้น า
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 19  หมู่ 1
26 13.37

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 ดร. สุวรรณา เตชะธีระปรีดา 301203
วัฒนธรรมองค์การ

และภาวะผู้น า
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 19  หมู่ 2
20 13.38

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 นาย นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 005001

การเป็น
ผู้ประกอบการ

สมัยใหม่
K1

ภาษาญีปุ่น่(ปริญญาตรี (4
 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้น

ปี 19  หมู่ 1
7 22.2.1AB

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 นาย นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 005001

การเป็น
ผู้ประกอบการ

สมัยใหม่
K1

ภาษาอังกฤษ(ปริญญาตรี 
(4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1
20 22.2.1AB

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 นาง สุจิตรา จ าปาศรี 005001

การเป็น
ผู้ประกอบการ

สมัยใหม่
K7

การจัดการอุตสาหกรรม
(ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20
  หมู่ 1

24 22.2.1AB

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุภาพร ลักษมีธนสาร 301101

ความรู้เบือ้งต้น
เกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจ
K1

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
35 22.3.1AB

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ สุภาพร ลักษมีธนสาร 301101

ความรู้เบือ้งต้น
เกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจ
K2

การจัดการ(ปริญญาตรี
(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  

รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 2
36 22.3.1AB

หนา้ที ่26 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 ผศ. กนกวรรณ วฒิุกนกกาญจน์ 304304
การบัญชีภาษีอากร 

 2
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

19  หมู่ 2
23 22.3.2AB

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 ผศ. กนกวรรณ วฒิุกนกกาญจน์ 304304
การบัญชีภาษีอากร 

 2
K3

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 2
22 22.3.2AB

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 ผศ. กนกวรรณ วฒิุกนกกาญจน์ 304304
การบัญชีภาษีอากร 

 2
K4

การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 19  หมู่ 1
36 22.3.2AB

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 ผศ. กนกวรรณ วฒิุกนกกาญจน์ 304304
การบัญชีภาษีอากร 

 2
K2

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

19  หมู่ 1
21 22.3.3

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 รศ. เนตรชนก คงทน 317222

การประชาสัมพันธ์
เพือ่สร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร
K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

4 22.8.1

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ อิสรชัย ลาวรรณา 317355
การสร้างสรรค์ฉาก 
เวทีและการจัดแสง

K1

นิเทศศาสตร์ (การ
ส่ือสารมวลชน)(ปริญญาตรี
 (4 ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 18  หมู่ 1

20 31.03.06

หนา้ที ่27 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ชลิกา ศิลปอนันต์ 307201
สถิติเพือ่การ
บริหารธุรกิจ

K6

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20
  หมู่ 1

15 31.05.05

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 รศ. พรณีย์ ตะกรุดทอง 307201
สถิติเพือ่การ
บริหารธุรกิจ

K5
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 20  หมู่ 2
36 31.05.05

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ชลิกา ศิลปอนันต์ 307201
สถิติเพือ่การ
บริหารธุรกิจ

K1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

20 31.05.06

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ชลิกา ศิลปอนันต์ 307201
สถิติเพือ่การ
บริหารธุรกิจ

K1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 2

17 31.05.06

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ 301403

การเจรจาต่อรอง
และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทาง

ธุรกิจ

K2
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 17  หมู่ 2
21 31.07.06

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ 301403

การเจรจาต่อรอง
และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทาง

ธุรกิจ

K3
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

33 31.07.06

หนา้ที ่28 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ 301403

การเจรจาต่อรอง
และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทาง

ธุรกิจ

K4
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 2

35 31.07.06

08-ม.ค.-17 09:00-11:00 ผศ. เอกราช หนูแก้ว 301403

การเจรจาต่อรอง
และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทาง

ธุรกิจ

K1
การจัดการ(ปริญญาตรี (4 
ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี

 17  หมู่ 1
24 31.07.06

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ นลินี วิทย์ศลาพงษ์ 304404

รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบ

การเงิน
K1

การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

17  หมู่ 1
20 13.24

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ.ดร. สุวิมล ต้ังประเสริฐ 305409

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

K1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
5 (ภาษาเกาหล)ี

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ พีรวิชญ์ ค าเจริญ 317112
หลักการ

ประชาสัมพันธ์
K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1

21 13.33

หนา้ที ่29 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. สุชาดา น้ าใจดี 317420
การวางแผนโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

K1

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ)์

(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก
ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1

4 22.8.1

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน 302403
การจัดการความ
เส่ียงทางการเงิน

K1
การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 17  หมู่ 1
17 31.04.05

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ กานดา สีหเนตร 303101 หลักการตลาด K9
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 1
24 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวัสด์ิ 303101 หลักการตลาด K14
การบัญชี(ปริญญาตรี(เทียบ
โอน) ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/

ชั้นปี 20  หมู่ 2
23 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวัสด์ิ 303101 หลักการตลาด K16

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20
  หมู่ 1

16 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 ดร. จารุวรรณ พนมจีระสวัสด์ิ 303101 หลักการตลาด K4
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

20  หมู่ 1
33 e-testing

หนา้ที ่30 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ณภัค คณารักษเ์ดโช 303101 หลักการตลาด K3
การเงินและการธนาคาร
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
11 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 303101 หลักการตลาด K7
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1

28 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ไพโรจน์ จั้นอรัญ 303101 หลักการตลาด K10
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 2

30 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ ไพโรจน์ จั้นอรัญ 303101 หลักการตลาด K2
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี (4 ป)ี  ภาคก

ศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20  หมู่ 1
16 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ. วัชราภรณ์ ธิโสภา 303101 หลักการตลาด K16

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ปริญญาตรี(เทียบโอน) 

ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 20
  หมู่ 1

16 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 ผศ. วัชราภรณ์ ธิโสภา 303101 หลักการตลาด K6
การบัญชี(ปริญญาตรี (4 ป)ี
  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี 

20  หมู่ 2
35 e-testing

08-ม.ค.-17 13:00-15:00 อาจารย์ สุจิตรา จ าปาศรี 303101 หลักการตลาด K1
การตลาด(ปริญญาตรี (4 

ป)ี  ภาคกศ.ปช.)  รุ่น/ชั้นปี
 20  หมู่ 1

35 e-testing

หนา้ที ่31 จาก 32



วันที่สอบ เวลาสอบ ผู้สอน รหสัวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หมู่เรียน จ านวนนักศึกษา ห้องสอบ

15-ม.ค.-17 09:00-11:00 อาจารย์ ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ 301403

การเจรจาต่อรอง
และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทาง

ธุรกิจ

K5
การจัดการ(ปริญญาตรี

(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.)  
รุ่น/ชั้นปี 18  หมู่ 1

33 13.23

หนา้ที ่32 จาก 32


