
 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) AT_65 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 1 F 1 9 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) AAI_65  F 2 2 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) EBC_65  F 3 60 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 1 ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 1   F 4 21 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.
พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1   F 5 18 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) ITDS_65  F 6 23 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี1 ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี  F 7 4 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 1เทียบโอน ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 89510164 Philosophy of Sufficiency Economy 2 (1-2-3) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1  F 8 3 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, ผศ.  
 เทียบโอน ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 89510264 Happiness and Values of Life 2 (1-2-3) GT_65 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 18 25/10/2565 09:00 - 11:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.  
 ปี1 สอบออนไลน์ ดร.ธนพล พกุเสง็, อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์  
 ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 89510264 Happiness and Values of Life 2 (1-2-3) GD_65 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 1 F 2 12 25/10/2565 09:00 - 11:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.  
 สอบออนไลน์ ดร.ธนพล พกุเสง็, อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์  
 ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89510264 Happiness and Values of Life 2 (1-2-3) GB_65 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 1 F 3 7 25/10/2565 09:00 - 11:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.  
 สอบออนไลน์ ดร.ธนพล พกุเสง็, อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์  
 ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 89510464 Food for Health 2 (1-2-3) EBC_64  F 1 55 24/10/2565 13:00 - 15:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์, ผศ.  
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 2 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์วรวิทย์ 
  พลูสวสัดิ ์
 89510464 Food for Health 2 (1-2-3) MKS_64 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 2 F 2 28 24/10/2565 13:00 - 15:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์วรวิทย์ 
  พลูสวสัดิ ์
 89510464 Food for Health 2 (1-2-3) ENT_64 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 2 F 3 4 24/10/2565 13:00 - 15:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์วรวิทย์ 
  พลูสวสัดิ ์
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89510464 Food for Health 2 (1-2-3) MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2 F 4 44 24/10/2565 13:00 - 15:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, ผศ.  
 ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  
 เจริญพนัธ์, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล  
 ผลาผล 
 89510464 Food for Health 2 (1-2-3) GD_64 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 2 F 5 13 24/10/2565 13:00 - 15:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  
 เจริญพนัธ์, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล  
 ผลาผล 
 89510664 Appreciation of Arts for a Happy Life 2 (1-2-3) GB_64 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 2 F 1 7 23/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ.ดาวรรณ หมดัหล,ี อ.อลงกรณ์  
 สอบออนไลน์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี,  
 อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 89510664 Appreciation of Arts for a Happy Life 2 (1-2-3) AT_64 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 2 F 2 12 23/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ.ดาวรรณ หมดัหล,ี อ.อลงกรณ์  
 สอบออนไลน์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี,  
 อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 89510664 Appreciation of Arts for a Happy Life 2 (1-2-3) EBC_64  F 4 55 23/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ.ดาวรรณ หมดัหล,ี อ.อลงกรณ์  
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 2 สอบออนไลน์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี,  
 อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89510664 Appreciation of Arts for a Happy Life 2 (1-2-3) MKS_64 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 2 F 5 28 23/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ.ดาวรรณ หมดัหล,ี อ.อลงกรณ์  
 สอบออนไลน์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี,  
 อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 89510664 Appreciation of Arts for a Happy Life 2 (1-2-3) ENT_64 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 2 F 6 4 23/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ.ดาวรรณ หมดัหล,ี อ.อลงกรณ์  
 สอบออนไลน์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี,  
 อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 89510664 Appreciation of Arts for a Happy Life 2 (1-2-3) ITDS_64  F 7 7 23/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ.ดาวรรณ หมดัหล,ี อ.อลงกรณ์  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี2 สอบออนไลน์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี,  
 อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) GB_65 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 1 F 1 7 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์สทุธิรักษ์  
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) GT_65 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 2 18 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั 
 ปี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์สทุธิรักษ์  
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) GD_65 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 1  F 3 12 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั 
 เรียนพร้อมGT65 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์สทุธิรักษ์  
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) AT_65 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 1 F 4 9 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์สทุธิรักษ์  
REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 5/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) AAI_65  F 5 2 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์สทุธิรักษ์  
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) EBC_65  F 6 35 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: A.STEVEN BODLEY 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: A.STEVEN BODLEY,  
 อาจารย์นิสาชล เทศศรี 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) EBC_65  F 7 25 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: A.STEVEN BODLEY 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: A.STEVEN BODLEY,  
 อาจารย์นิสาชล เทศศรี 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 1   F 8 21 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.
ภาวด ีศรีสงัข์ 
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1   F 9 18 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวด ีศรีสงัข์ 
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) ITDS_65  F 10 23 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์สทุธิรักษ์  
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) LBT_65  F 11 47 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(1-45) F 13 45 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(46-90) F 14 38 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวด ีศรีสงัข์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) เก็บตก F 15 1 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์สทุธิรักษ์  
 89520464 English for Communication 3 (2-2-5) เก็บตก F 16 2 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 89520564 Collegiate English 3 (2-2-5) MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2 F 1 44 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ  
 นาคทัง่, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  
 เจริญพนัธ์ 
 89520864 Thai Language Skills for Careers in  2 (1-2-3) GB_65 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 1 F 1 7 27/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, อ.ธารารัตน์  
 Contemporary Society สอบออนไลน์ พวงสวุรรณ, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 89520864 Thai Language Skills for Careers in  2 (1-2-3) GT_65 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 2 18 27/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, อ.ธารารัตน์  
 Contemporary Society ปี1 สอบออนไลน์ พวงสวุรรณ, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89520864 Thai Language Skills for Careers in  2 (1-2-3) EBC_65  F 3 60 27/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สนุทรวิภาต, อ.ลกัษมณ  
 Contemporary Society ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 1 สอบออนไลน์ บญุมา, ผศ. ดร.สคุนทพิย์ เถาว์โมลา, อ.  
 ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา  
 สนุทรวิภาต, อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
 89520864 Thai Language Skills for Careers in  2 (1-2-3) ITDS_64  F 4 7 27/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, อ.ธารารัตน์  
 Contemporary Society เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี2 สอบออนไลน์ พวงสวุรรณ, อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา  
 สนุทรวิภาต, อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
 89530064 Opportunities and Challenges for Future  2 (2-0-4) AT_64 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 2 F 1 12 22/10/2565 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่, อ.กนกรัชต์  
 Careers กาสาวพานิชย์, อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 
 89530064 Opportunities and Challenges for Future  2 (2-0-4) AAI_64  F 2 4 22/10/2565 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่, อ.กนกรัชต์  
 Careers ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ กาสาวพานิชย์, อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 8/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89530064 Opportunities and Challenges for Future  2 (2-0-4) MKS_64 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 2 F 3 28 22/10/2565 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่, อ.กนกรัชต์  
 Careers กาสาวพานิชย์, อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 
 89530064 Opportunities and Challenges for Future  2 (2-0-4) ENT_64 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 2 F 4 4 22/10/2565 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่, อ.กนกรัชต์  
 Careers กาสาวพานิชย์, อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 
 89530064 Opportunities and Challenges for Future  2 (2-0-4) ITDS_64  F 5 7 22/10/2565 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่, อ.กนกรัชต์  
 Careers เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี2 กาสาวพานิชย์, อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 
 89530064 Opportunities and Challenges for Future  2 (2-0-4) EBC_64  F 6 55 22/10/2565 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่, อ.กนกรัชต์  
 Careers ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 2 กาสาวพานิชย์, อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน ส านักงานอธิการบดี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา กองบริการการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89530364 Media Design and Presentation 2 (2-0-4) GT_64 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 2 6 28/10/2565 08:00 - 10:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: ผศ. ดร.สภุาวด ีศรีค าดี 
 ปี2 ID: 93154437841 Code: 666026 สอบออนไลน์ ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี  
 ศรีค าด ี
 89530364 Media Design and Presentation 2 (2-0-4) GB_64 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 2  F 3 7 28/10/2565 08:00 - 10:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: ผศ. ดร.สภุาวด ีศรีค าดี 
 Zoom ID: 93154437841 Code: 666026 สอบออนไลน์ ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี  
 ศรีค าด ี
 89531064 Creativity and Innovation for Social  2 (2-0-4) GD_64 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 2  F 1 13 06/10/2565 17:00 - 20:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: ผศ. ดร.อคัรกิตติ ์พฒันสมัพนัธ์, อ.  
 Development ห้องเรียนออนไลน์ https://bit.ly/CISD-3 สอบออนไลน์ ดร.ศริิประภา แจ้งกรณ์ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.อคัรกิตติ์ พฒันสมัพนัธ์, อาจารย์  
 ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์ 

ภาควิชา คณิตศาสตร์ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 30210159 Contemporary Mathematics 2 (2-0-4) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 F 1 18 26/10/2565 13:00 - 15:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์ 
ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 30110159 Contemporary Scientific Innovation 2 (2-0-4) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 1 10 25/10/2565 13:00 - 15:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.ฉลองชยั ธีวสทุรสกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 ธีวสทุรสกลุ, อาจารย์กนกรัชต์  
 กาสาวพานิชย์ 
 30110159 Contemporary Scientific Innovation 2 (2-0-4) ส าหรับนิสิต 61021107 ภานวุฒัน์ F 2 1 25/10/2565 13:00 - 15:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.ฉลองชยั ธีวสทุรสกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 ธีวสทุรสกลุ, อาจารย์กนกรัชต์  
 กาสาวพานิชย์ 

ภาควิชา การอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 40240359 Sufficiency Economy and Social Development 2 (2-0-4) เก็บตก เรียนพร้อม 89510164 F 1 1 25/10/2565 13:00 - 15:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็, อ. ดร.พชัรี  
 ปรีเปรมโมทย์ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง 
ภาควิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 42310359 Systems Thinking and Problem Analysis 2 (2-0-4) LBT_63  F 1 39 26/10/2565 10:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่, อ.กนกรัชต์  
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  กาสาวพานิชย์, อ. ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์ ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยทีางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83010064 Essential Mathematics and English for Marine  3 (3-0-6) MT_64-65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1-2  F 1 70 26/10/2565 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี, ว่าท่ี  
 Technology เรียนร่วม 83010059 ร.ต.พิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ,์ อ. ดร.ภควรรณ  
 MT_64-65  เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1-2 เศรษฐมงคล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพ็ญจนัทร์  
 ละอองมณี, อาจารย์ ดร.ภควรรณ  
 เศรษฐมงคล 
 83021759 Marine Energy and Environment 2 (2-0-4) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 17 24/10/2565 10:00 - 12:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ,์  
 ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี, อ. ดร.วิโรจน์  
 ละอองมณี, อ. ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คมุสอบ: วา่ที่ร้อยตรีพิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ์,  
 อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 83021759 Marine Energy and Environment 2 (2-0-4) นิสิตทกุคณะทกุชัน้ปีวิทยาเขตจนัทบรีุ F 2 7 24/10/2565 10:00 - 12:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ,์  
 ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี, อ. ดร.วิโรจน์  
 ละอองมณี, อ. ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คมุสอบ: วา่ที่ร้อยตรีพิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ์,  
 อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 83023164 Comparative Physiology of Aquatic Animals 3 (3-0-6) MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2 F 1 44 25/10/2565 13:00 - 16:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.ชลี ไพบลูย์กิจกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบลูย์กิจกลุ, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.มะลิวลัย์ คตุะโค 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยทีางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83031159 Techniques in Water Quality Analysis 3 (2-3-4) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3(1- F 1 27 28/10/2565 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ 
 26)และMT_60-62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี4-5 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ, อาจารย์  
 ดร.ธชณฐั ภทัรสถาพรกลุ 
 83031159 Techniques in Water Quality Analysis 3 (2-3-4) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3(27- F 2 27 28/10/2565 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ 
 53)และMT_60-62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี4-5 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ, อาจารย์  
 ดร.ธชณฐั ภทัรสถาพรกลุ 
 83032159 Oceanography 3 (3-0-6) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3 F 1 53 27/10/2565 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณฐั ภทัรสถาพรกลุ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณฐั  
 ภทัรสถาพรกลุ, อาจารย์ ดร.บญัชา  
 83033259 Marine Vertebrates 3 (2-3-4) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3(1-26) F 1 26 27/10/2565 13:00 - 16:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธ์ิ  
 เทศสวสัดิ,์ รศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ,  
 ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี, อ. ดร.สราวธุ  
 ศริิวงศ์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.บญัชา นิลเกิด,  
 อาจารย์ ดร.สราวธุ ศิริวงศ์ 
 83033259 Marine Vertebrates 3 (2-3-4) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3(27-53) F 2 27 27/10/2565 13:00 - 16:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธ์ิ  
 เทศสวสัดิ,์ รศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ,  
 ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี, อ. ดร.สราวธุ  
 ศริิวงศ์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.บญัชา นิลเกิด,  
 อาจารย์ ดร.สราวธุ ศิริวงศ์ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยทีางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83232259 Chemical Oceanography 3 (3-0-6) MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 F 1 15 26/10/2565 13:00 - 15:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพ็ญจนัทร์  
 ละอองมณี, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.มะลิวลัย์ คตุะโค 
 83233159 Fisheries Biology 3 (3-0-6) MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 F 1 5 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.ชลี ไพบลูย์กิจกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบลูย์กิจกลุ, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.มลฤดี สนธิ 
 83235559 Marine Pollution 3 (3-0-6) MT_62,63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4 F 1 12 24/10/2565 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ, อาจารย์  
 ดร.วิโรจน์ ละอองมณี 
 83235759 Environmental Impact Assessment I 3 (2-3-4) MT_59-62เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 ขึน้ไป F 1 22 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ 
 83242359 Data Analysis Methods in Oceanography 3 (2-3-4) MT_62,63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4 F 1 8 29/10/2565 13:00 - 16:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณฐั ภทัรสถาพรกลุ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณฐั  
 ภทัรสถาพรกลุ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี 
 83431359 Marine Natural Products 3 (2-3-4) MT_62,63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4 F 1 22 24/10/2565 13:00 - 16:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภควรรณ  
 เศรษฐมงคล, วา่ที่ร้อยตรีพิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ ์
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยทีางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83433159 Genetics of Aquatic Animals 3 (3-0-6) MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 F 1 10 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.ชลี ไพบลูย์กิจกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบลูย์กิจกลุ, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 ละอองมณี 
 83436759 Economic Aquatic Plants 3 (2-3-4) MT_59,60,61,62 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 4 F 1 16 27/10/2565 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภควรรณ  
 เศรษฐมงคล, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 83436859 Aquatic Animals Nutrition 3 (2-3-4) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3 F 1 18 25/10/2565 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.ชลี ไพบลูย์กิจกลุ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบลูย์กิจกลุ, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.มะลิวลัย์ คตุะโค 
 83443259 Molecular Markers in Aquatic Animals 3 (3-0-6) MT_62,63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4 F 1 4 28/10/2565 13:00 - 16:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: รศ. ดร.รชนิมขุ หรัิญสจัจาเลศิ, ผศ.  
 สอบออนไลน์ ดร.มลฤดี สนธิ 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมขุ  
 หิรัญสจัจาเลิศ, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.มลฤดี สนธิ 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 15/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยทีางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83010059 Introduction in Science and Linguistic 3 (3-0-6) MT_62,63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3-4  F 1 8 26/10/2565 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี, ว่าท่ี  
 เรียนร่วม 83010064 ร.ต.พิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ,์ อ. ดร.ภควรรณ  
 เศรษฐมงคล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพ็ญจนัทร์  
 ละอองมณี, อาจารย์ ดร.ภควรรณ  
 เศรษฐมงคล 
 83014064 General Ecology 3 (2-3-6) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(1-43) F 1 45 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.วศนิ ยวุนะเตมีย์, อ. ดร.สราวธุ  
 ศริิวงศ์, ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ,์ อ.  
 ดร.บญัชา นิลเกิด 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.บญัชา นิลเกิด,  
 วา่ที่ร้อยตรีพิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ ์
 83014064 General Ecology 3 (2-3-6) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(44-85) F 2 38 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.วศนิ ยวุนะเตมีย์, อ. ดร.สราวธุ  
 ศริิวงศ์, ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ,์ อ.  
 ดร.บญัชา นิลเกิด 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.บญัชา นิลเกิด,  
 วา่ที่ร้อยตรีพิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ ์

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27310364 Calculus 3 (3-0-6) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(46-90) F 1 38 25/10/2565 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ, รองศาสตราจารย์ 
  ดร.ฉลองชยั ธีวสทุรสกลุ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27310364 Calculus 3 (3-0-6) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(1-45) F 2 45 25/10/2565 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ, รองศาสตราจารย์ 
  ดร.ฉลองชยั ธีวสทุรสกลุ 
 27315564 General Chemistry for Gemology 3 (3-0-6) GT_65 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 18 25/10/2565 13:00 - 16:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สคุนทพิย์ เถาว์โมลา 
 ปี1 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สคุนทิพย์ เถาว์โมลา, อาจารย์ ดร.เมธินี 
  จามกระโทก 
 27317564 General Biology 3 (3-0-6) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1 F 1 83 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.นิสาชล เทศศรี, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์นิสาชล เทศศรี,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณิการ์  
 27317664 General Biology Laboratory 1 (0-3-1) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(1-35) F 1 35 28/10/2565 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง 
 27317664 General Biology Laboratory 1 (0-3-1) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(36-70) F 2 35 28/10/2565 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27317664 General Biology Laboratory 1 (0-3-1) MT_65 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 1(71-85)  F 3 13 28/10/2565 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, ผศ.  
 เรียนรวม 27317659 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง 
 27322364 Statistics for Marine Technology 3 (3-0-6) MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2 F 1 43 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภทัราพร ทองน่ิม 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม,  
 อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 27325164 General Organic and Biochemistry 3 (3-0-6) MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2 F 1 43 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สคุนทพิย์ เถาว์โมลา, อ.  
 ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สคุนทิพย์ เถาว์โมลา, อาจารย์ ดร.เมธินี 
  จามกระโทก 
 27325264 General Organic and Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1) MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2(1-20) F 1 20 28/10/2565 13:00 - 15:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สคุนทพิย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สคุนทิพย์ เถาว์โมลา, อาจารย์ ดร.เมธินี 
  จามกระโทก 
 27325264 General Organic and Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1) MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2(21-43) F 2 23 28/10/2565 13:00 - 15:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สคุนทพิย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สคุนทิพย์ เถาว์โมลา, อาจารย์ ดร.เมธินี 
  จามกระโทก 
 27325564 Inorganic Chemistry for Gemology 3 (3-0-6) GT_64 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 6 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ปี2 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28215164 Practical English Pronunciation 3 (2-2-5) EBC_65  F 1 35 26/10/2565 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 1  ผู้คมุสอบ: อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
 28215164 Practical English Pronunciation 3 (2-2-5) EBC_65  F 2 25 26/10/2565 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
 28220161 General Knowledge on Business 3 (3-0-6) EBC_62  F 1 1 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศริประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลศิ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 4  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์  
 ฆ้องเลิศ, อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 28220164 General Knowledge on Business 3 (3-0-6) EBC_65  F 1 60 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศริประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลศิ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์  
 ฆ้องเลิศ, อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 28220164 General Knowledge on Business 3 (3-0-6) EBC_64  F 2 55 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศริประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลศิ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 2 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์,  
 อาจารย์ ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชยั 
 28223164 Paragraph Writing 3 (3-0-6) EBC_64  F 1 30 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล ผลาผล 
 28223164 Paragraph Writing 3 (3-0-6) EBC_64  F 2 25 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล ผลาผล 
 28224164 Principles of Translation 3 (3-0-6) EBC_64  F 1 30 25/10/2565 13:00 - 16:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ  
 นาคทัง่, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 19/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28224164 Principles of Translation 3 (3-0-6) EBC_64  F 2 25 25/10/2565 13:00 - 16:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ  
 นาคทัง่, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 28230361 Management and Organization 3 (3-0-6) EBC_63  F 1 47 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพทุธ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 3 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, 
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สคุนทิพย์  
 เถาว์โมลา 
 28232361 Reading and Summarizing 3 (3-0-6) EBC_63  F 1 23 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวด ีศรีสงัข์ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์ 
 28232361 Reading and Summarizing 3 (3-0-6) EBC_63  F 2 24 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวด ีศรีสงัข์ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์ 
 28237161 English for Tourism and Hospitality  3 (3-0-6) EBC_63  F 1 47 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา, อ.TEVIOT  
 Management ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี 3 FAIRSERVIS 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา,  
 อาจารย์TEVIOT FAIRSERVIS,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์ 
 28237261 English for Business Meetings and Negotiation 3 (3-0-6) ELIPI F 1 10 27/10/2565 13:00 - 16:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม 
 28240561 Electronic Commerce Management 3 (3-0-6) EBC_62  F 1 40 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์ 

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 20/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28240561 Electronic Commerce Management 3 (3-0-6) EBC_62  F 2 40 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 โกศลฤทธิชยั, อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์ 
 28249261 Selected Topics in English Language 3 (3-0-6) EBC_62  F 1 40 27/10/2565 13:00 - 16:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศริประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลศิ,  
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  อ.TEVIOT FAIRSERVIS, อ.สทุธิรักษ์  
 สวุรรณเดชา 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์  
 ฆ้องเลิศ, อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 28249261 Selected Topics in English Language 3 (3-0-6) EBC_62  F 2 40 27/10/2565 13:00 - 16:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศริประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลศิ,  
 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี  อ.TEVIOT FAIRSERVIS, อ.สทุธิรักษ์  
 สวุรรณเดชา 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์  
 ฆ้องเลิศ, อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27132659 Business English 3 (3-0-6) GB_63 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 9 27/10/2565 09:30 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา  
 สนุทรวิภาต, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 27310064 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1   F 1 18 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 Business MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
 เช่ียวชาญ, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 21/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27310064 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 1   F 2 21 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.
กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 Business MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
 เช่ียวชาญ, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 27310064 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี  F 3 4 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 Business 1เทียบโอน ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
 เช่ียวชาญ, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 27310064 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1  F 4 3 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 Business เทียบโอน ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
 เช่ียวชาญ, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 27310159 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6)  เก็บตก F 1 4 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 Business ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
 เช่ียวชาญ, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 27310159 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6) เก็บตก ให้นิสิตย้ายไปลงกลุม่ 1 F 3 1 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 Business ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
 เช่ียวชาญ, อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 27310259 Calculus for Business 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวมกบั 27711064 F 1 5 25/10/2565 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ฝอยทอง 
 27310359 Calculus 3 (3-0-6) เก็บตก MT GJ AT ทกุชัน้ปี F 1 23 25/10/2565 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ, รองศาสตราจารย์ 
  ดร.ฉลองชยั ธีวสทุรสกลุ 

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 22/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27310359 Calculus 3 (3-0-6) เก็บตก MT_63  เรียนรวมกบั 27711064 F 2 2 25/10/2565 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ, รองศาสตราจารย์ 
  ดร.ฉลองชยั ธีวสทุรสกลุ 
 27322159 Elementary Statistics 3 (3-0-6) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภทัราพร ทองน่ิม 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม,  
 อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
 27322159 Elementary Statistics 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนพร้อม 28021364 F 2 1 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภทัราพร ทองน่ิม 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม,  
 อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
 27322359 Statistics for Marine Technology 3 (3-0-6) เก็บตก F 1 1 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภทัราพร ทองนิ่ม 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม,  
 อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 27325859 Principles of Analytical Chemistry 2 (2-0-4) เก็บตก เรียนพร้อม 28021164 F 1 1 24/10/2565 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล 
 27325959 Quantitative Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) เก็บตก เรียนพร้อม 28021264 F 1 1 27/10/2565 13:00 - 15:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง 
 27411059 Principles of Economics 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวม27411064 F 1 1 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ 

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 23/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27411064 Principles of Economics 3 (3-0-6) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 1   F 1 21 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.
พชัรี ปรีเปรมโมทย์ 
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ 
 27411064 Principles of Economics 3 (3-0-6) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1   F 2 18 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์ 
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ 
 27423159 Management and Organization 3 (3-0-6) MK_62 -63 กลุม่การตลาด ปี3-4 F 1 2 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพทุธ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, 
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สคุนทิพย์  
 เถาว์โมลา 
 27423164 Electronic Commerce 3 (2-2-5) ENT_64 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 2 F 1 4 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 27423164 Electronic Commerce 3 (2-2-5) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1  F 2 3 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 เทียบโอน ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 27424064 Export and Import Management 3 (3-0-6) MKS_64 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 2 F 1 28 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 27430359 Intermediate Accounting 3 (3-0-6) FN_63 กลุม่การเงิน ปี 3 F 1 8 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กลุวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง,  
 อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27434264 Management and Business Ethics 3 (3-0-6) MKS_64 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 2 F 1 28 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพทุธ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, 
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สคุนทิพย์  
 เถาว์โมลา 
 27434264 Management and Business Ethics 3 (3-0-6) ENT_64 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 2 F 2 4 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพทุธ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, 
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สคุนทิพย์  
 เถาว์โมลา 
 27434264 Management and Business Ethics 3 (3-0-6) เก็บตก F 3 1 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพทุธ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, 
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สคุนทิพย์  
 เถาว์โมลา 
 27434364 Operation Management for Business 3 (3-0-6) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี  F 1 4 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่ 
 1เทียบโอน ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
 27434364 Operation Management for Business 3 (3-0-6) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1  F 2 3 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่ 
 เทียบโอน ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
 27435664 Product and Packaging Management 3 (3-0-6) ENT_64 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 2 F 1 4 27/10/2565 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พลอยไพลนิ ยอดค า 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า,  
 อาจารย์นิสาชล เทศศรี 
 27435664 Product and Packaging Management 3 (3-0-6) เก็บตก F 2 1 27/10/2565 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พลอยไพลนิ ยอดค า 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า,  
 อาจารย์นิสาชล เทศศรี 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27438064 English for Business Administration 3 (3-0-6) GB_64 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 2 F 1 7 27/10/2565 09:30 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา  
 สนุทรวิภาต, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 27510064 Principles of Marketing 3 (3-0-6) MKS_65 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 1   F 1 21 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภญัน
ภสั พฤกษากิจ 
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 27510064 Principles of Marketing 3 (3-0-6) ENT_65 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 1   F 2 17 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภญันภสั พฤกษากิจ 
 MKS+ENT65 เรียนรวมทกุวิชา ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 27510159 Principles of Marketing 3 (3-0-6) MK_62 กลุม่การตลาด ปี 4 เก็บตก F 1 1 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภญันภสั พฤกษากิจ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 27510164 Consumer Behavior 3 (3-0-6) MKS_64 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 2 F 1 28 27/10/2565 13:00 - 15:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภญันภสั พฤกษากิจ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ,  
 อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 27520259 Consumer Behavior 3 (3-0-6) เก็บตก นิสิตหลกัสตูร 59 F 1 1 27/10/2565 13:00 - 15:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภญันภสั พฤกษากิจ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ,  
 อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 27520359 Brand Management 3 (3-0-6) MK_63 กลุม่การตลาด ปี 3 F 1 21 25/10/2565 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พลอยไพลนิ ยอดค า 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า,  
 อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27520359 Brand Management 3 (3-0-6) เก็บตก F 2 1 25/10/2565 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พลอยไพลนิ ยอดค า 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า,  
 อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้ 
 27520459 Product and Price Management 3 (3-0-6) MK_63 กลุม่การตลาด ปี 3 F 1 21 27/10/2565 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พลอยไพลนิ ยอดค า 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า,  
 อาจารย์นิสาชล เทศศรี 
 27532559 Marketing Strategy and Planning 3 (3-0-6) MK_62 กลุม่การตลาด ปี 4 F 1 26 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พลอยไพลนิ ยอดค า 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า,  
 อาจารย์นิสาชล เทศศรี 
 27532659 Digital Marketing 3 (3-0-6) MK_63 กลุม่การตลาด ปี  F 1 21 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภญันภสั พฤกษากิจ, อ.ธารารัตน์  
 3ก่อนMidtermเรียนTue13.00- พวงสวุรรณ 
 15.50น.หลงัMidtermเรียนMon09.00-11.50น. ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 27543259 International Marketing 3 (3-0-6) MK_63 กลุม่การตลาด ปี 3  F 1 21 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พลอยไพลนิ ยอดค า, อ.ภญันภสั  
 ก่อนMidtermเรียนMon0900- พฤกษากิจ 
 11.50น.หลงัMidtermเรียนTUE 13.00-15.50  ผู้คมุสอบ: อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า,  
 อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ 
 27543559 Service Marketing 3 (3-0-6) MK_63 กลุม่การตลาด ปี 3 F 1 21 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา  
 สนุทรวิภาต, อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสงัข์ 
 27620064 Business Finance 3 (3-0-6) MKS_64 กลุม่วิชาการตลาดและบริการ ปี 2 F 1 28 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กลุวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27620064 Business Finance 3 (3-0-6) ENT_64 กลุม่วิชาการประกอบการ ปี 2 F 2 4 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กลุวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) GB_63 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 10 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กลุวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) MK_62 กลุม่การตลาด ปี 4 เก็บตก F 2 3 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กลุวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวมGB63 F 3 1 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กลุวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 27632259 Securities Analysis and Securities Portfolio  3 (3-0-6) FN_63 กลุม่การเงิน ปี 3 F 1 8 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหรัิญ 
 Management ผู้คมุสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์ 
 27633359 Financial Feasibility Study 3 (3-0-6) FN_63 กลุม่การเงิน ปี 3 ก่อน  F 1 8 25/10/2565 09:00 - 12:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาสวฒุ ิถาวร, อ. ดร.พชัรี  
 MidtermเรียนTUE09.00-11.50น.หลงัMidterm ปรีเปรมโมทย์ 
  เรียนSat 09.00-11.50 น. ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
 27633459 Financial Planning and Controlling 3 (3-0-6) FN_63 กลุม่การเงิน ปี 3 F 1 8 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กลุวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์ ศรีนิล 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27635159 International Financial Management 3 (3-0-6) FN_63 กลุม่การเงิน ปี 3 F 1 8 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหรัิญ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร คณุเจตน์ 
 27635159 International Financial Management 3 (3-0-6) LBT_63  F 2 38 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหรัิญ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร คณุเจตน์ 
 27635159 International Financial Management 3 (3-0-6) เก็บตก F 3 1 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหรัิญ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร คณุเจตน์ 
 27643759 Financial Risk Management 3 (3-0-6) FN_63 กลุม่การเงิน ปี 3 F 1 8 25/10/2565 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพทุธ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, 
  อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 27643759 Financial Risk Management 3 (3-0-6) FN_62 กลุม่การเงิน ปี 4 F 2 9 25/10/2565 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพทุธ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ, 
  อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 27649159 Seminar in Finance 3 (3-0-6) FN_62 กลุม่การเงิน ปี 4 F 1 9 27/10/2565 13:00 - 15:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหรัิญ, อ. ดร.พชัรี  
 ปรีเปรมโมทย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์ 
 27711064 Calculus for Business 3 (3-0-6) LBT_65  F 1 47 25/10/2565 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ฝอยทอง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27711064 Calculus for Business 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวมกบัLBT65 F 2 1 25/10/2565 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณพุล สมยัมงคล 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ฝอยทอง 
 27711264 Principles of Economics 3 (3-0-6) LBT_65  F 1 47 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์, 
  อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ 
 27711464 International Digital Marketing 3 (3-0-6) LBT_64  F 1 51 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภญันภสั พฤกษากิจ, อ.พลอยไพลนิ  
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ยอดค า 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภญันภสั พฤกษากิจ,  
 อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า 
 27712064 Logistics and Supply Chain Management 3 (3-0-6) LBT_65  F 1 47 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ลกัษมณ บญุมา 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ลกัษมณ บญุมา,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 27721259 Procurement Management 3 (3-0-6) LBT_63  F 1 39 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล ผลาผล 
 27721664 International Financial Management 3 (3-0-6) LBT_64  F 1 51 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหรัิญ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร คณุเจตน์ 
 27721764 Operations Management 3 (3-0-6) LBT_64  F 1 51 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตรัุนต์ แช่มสุน่ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์จาตรัุนต์ แชม่สุน่,  
 อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27722264 Transportation and Distribution Management 3 (3-0-6) LBT_64  F 1 51 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์กนกรัชต์  
 กาสาวพานิชย์, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 27723064 Business English 3 (2-2-5) LBT_64  F 1 35 27/10/2565 09:30 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา  
 สนุทรวิภาต, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 27723064 Business English 3 (2-2-5) LBT_64  F 2 16 27/10/2565 09:30 - 12:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา  
 สนุทรวิภาต, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 27724359 Customs Clearance 3 (3-0-6) LBT_62  F 1 39 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์, อ.ปิยาภรณ์  
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  รัตโนภาส 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์,  
 อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 27724359 Customs Clearance 3 (3-0-6) LBT_62  F 2 40 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์, อ.ปิยาภรณ์  
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  รัตโนภาส 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์,  
 อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 27726064 Import and  Export Management 3 (3-0-6) LBT_64  F 1 51 27/10/2565 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สคุนทิพย์  
 เถาว์โมลา 
 27731259 Quantitative Analysis for Logistics  3 (3-0-6) LBT_63  F 1 39 25/10/2565 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธชันนัท์ สงัวาลย์ 
 Management การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธัชนนัท์ สงัวาลย์,  
 อาจารย์กลุวดี เน่ืองแสง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27733159 Transportation Management 3 (3-0-6) LBT_63  F 1 39 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ ดร.อารยา สนุทรวิภาต 
 27736359 Information Technology for Logistics 3 (3-0-6) LBT_63  F 1 39 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ลกัษมณ บญุมา 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ลกัษมณ บญุมา,  
 อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 27742359 Logistics Management for Service Sector 3 (3-0-6) LBT_62  F 1 39 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์กนกรัชต์  
 กาสาวพานิชย์, อาจารย์ ดร.อไุรวรรณ  
 27742359 Logistics Management for Service Sector 3 (3-0-6) LBT_62  F 2 40 28/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์กนกรัชต์  
 กาสาวพานิชย์, อาจารย์ ดร.อไุรวรรณ  
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) MK_62 กลุม่การตลาด ปี 4 F 1 26 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสทิธ์ิ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์นิสาชล เทศศรี,  
 อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) FN_62 กลุม่การเงิน ปี 4 F 2 9 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสทิธ์ิ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์นิสาชล เทศศรี,  
 อาจารย์ภาณพุงศ์ ศีลสงัวรณ์ 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) LBT_62  F 3 39 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสทิธ์ิ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) LBT_62  F 4 40 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสทิธ์ิ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27746459 Electronic Commerce Management 3 (3-0-6) LBT_62  F 1 39 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 27746459 Electronic Commerce Management 3 (3-0-6) LBT_62  F 2 40 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็ 
 การจดัการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 28011159 General Biology 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนพร้อม  F 1 2 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.นิสาชล เทศศรี, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์  
 28011264,27317564,27317559 สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์นิสาชล เทศศรี,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณิการ์  
 28011164 Mathematics for Agriculture 3 (3-0-6) AT_65 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 1 F 1 9 25/10/2565 09:00 - 12:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
 เช่ียวชาญ, อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้ 
 28011259 General Biology Laboratory 1 (0-3-1) เก็บตก F 1 1 28/10/2565 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์วิจิตรา 
  โหราเรือง 
 28011259 General Biology Laboratory 1 (0-3-1) เก็บตก เรียนพร้อม27317664 F 2 1 28/10/2565 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์วิจิตรา 
  โหราเรือง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28011264 General Biology 3 (3-0-6) AT_65 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี  F 1 9 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.นิสาชล เทศศรี, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์  
 1เรียนพร้อม 28011159,27317564 สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์นิสาชล เทศศรี,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณิการ์  
 28011364 General Biology Laboratory 1 (0-3-1) AT_65 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี  F 1 9 28/10/2565 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ, ผศ.  
 1เรียนพร้อม 28011259 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อาจารย์วิจิตรา 
  โหราเรือง 
 28021164 Elementary Analytical Chemistry 3 (3-0-6) AT_64 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 2 F 1 12 24/10/2565 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล 
 28021264 Elementary Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) AT_64 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 2 F 1 12 27/10/2565 13:00 - 15:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง 
 28021364 Elementary Statistics 3 (3-0-6) AT_64 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 2 F 1 12 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภทัราพร ทองน่ิม 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม,  
 อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
 28022159 Introduction of Soil Science 3 (2-2-5) เก็บตก เรียนพร้อม 28022364 F 1 1 24/10/2565 13:00 - 16:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ.วิจิตรา  
 โหราเรือง, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28022259 Experimental Design in Agriculture 3 (3-0-6) AT_62 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 4 (A,B) F 1 5 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภทัราพร ทองน่ิม 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม,  
 อาจารย์ภาณพุล สมยัมงคล 
 28022264 Principles and Production of Modern Plant 3 (2-2-5) AT_64 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 2 F 1 12 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ยศพล ผลาผล, ผศ. ดร.สมุิตร  
 คณุเจตน์, อ.วิจิตรา โหราเรือง, อ. ดร.ภาวณีิ  
 สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง 
 28022359 Plant Production Technology 3 (2-2-5) เก็บตก เรียนพร้อม28022264 F 1 1 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ยศพล ผลาผล, ผศ. ดร.สมุิตร  
 คณุเจตน์, อ.วิจิตรา โหราเรือง, อ. ดร.ภาวณีิ  
 สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง 
 28022364 Soil; Water and Fertilizer ManageSoil; Water  3 (2-2-5) AT_64 เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม ่ปี 2 F 1 12 24/10/2565 13:00 - 16:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ.วิจิตรา  
 and Fertilizer Management for Plant  โหราเรือง, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 Productionment for Plant Production ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์ ดร.ธนพล พกุเส็ง 
 28032159 Principles of Plant Breeding 3 (3-0-6) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 1 10 27/10/2565 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  
 ศรีน า้เงิน, อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ 
 28032259 Introduction to Plant Pathology and Insect Pest3 (2-3-4) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 1 10 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ,  
 อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28032259 Introduction to Plant Pathology and Insect Pest3 (2-3-4) เก็บตก F 2 1 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ,  
 อาจารย์ลกัษมณ บญุมา 
 28032359 Postharvest Technology 3 (2-2-5) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 1 10 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ยศพล ผลาผล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล  
 ผลาผล, อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า 
 28032359 Postharvest Technology 3 (2-2-5) เก็บตก F 2 1 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ยศพล ผลาผล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล  
 ผลาผล, อาจารย์พลอยไพลิน ยอดค า 
 28032459 Agricultural Biotechnology 3 (3-0-6) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 1 10 24/10/2565 13:00 - 16:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ 
 28032459 Agricultural Biotechnology 3 (3-0-6) เก็บตก F 2 1 24/10/2565 13:00 - 16:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ 
 28032559 Agricultural Biotechnology Laboratory 1 (0-3-0) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 1 10 24/10/2565 10:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
 28032559 Agricultural Biotechnology Laboratory 1 (0-3-0) เก็บตก F 2 1 24/10/2565 10:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วิจิตรา โหราเรือง 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28034459 Agro-Tourism 3 (3-0-6) AT_62 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 4 (B) F 1 2 26/10/2565 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  
 ศรีน า้เงิน, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล 
 28034459 Agro-Tourism 3 (3-0-6) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 2 4 26/10/2565 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  
 ศรีน า้เงิน, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล 
 28034459 Agro-Tourism 3 (3-0-6) เก็บตก F 3 1 26/10/2565 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  
 ศรีน า้เงิน, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล 
 28034659 Plant Production Technology in Greenhouse 3 (2-3-4) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 16 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมุิตร คณุเจตน์, ผศ.ไพฑรูย์  
 ศรีนิล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์ 
 28034659 Plant Production Technology in Greenhouse 3 (2-3-4) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 F 2 18 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมุิตร คณุเจตน์, ผศ.ไพฑรูย์  
 ศรีนิล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์ 
 28036459 Plant Disease Management 3 (3-0-6) AT_62 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 4 (A) F 1 3 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28038759 Agro-industrial Waste Bio-utilization 3 (3-0-6) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 F 1 10 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชยั  
 28041959 Agriculture in Everyday Life 3 (3-0-6) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 16 28/10/2565 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ.วิจิตรา  
 โหราเรือง, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง,  
 อ.นิสาชล เทศศรี 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง 
 28041959 Agriculture in Everyday Life 3 (3-0-6) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 F 2 18 28/10/2565 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ.วิจิตรา  
 โหราเรือง, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง,  
 อ.นิสาชล เทศศรี 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง 
 28041959 Agriculture in Everyday Life 3 (3-0-6) F 3 1 28/10/2565 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมุิตร คณุเจตน์, อ.วิจิตรา  
 โหราเรือง, ผศ. ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง,  
 อ.นิสาชล เทศศรี 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมิุตร  
 คณุเจตน์, อาจารย์วิจิตรา โหราเรือง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28042159 Agricultural Extension 3 (3-0-6) AT_62 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 4 (A,B)  F 1 5 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ยศพล ผลาผล, ผศ. ดร.สมุิตร  
 ออนไลน์ คณุเจตน์, ผศ. ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.นิสาชล เทศศรี 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล  
 ผลาผล, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  
 ศรีน า้เงิน 
 28042159 Agricultural Extension 3 (3-0-6) AT_63 เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 ออนไลน์ F 2 2 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ยศพล ผลาผล, ผศ. ดร.สมุิตร  
 คณุเจตน์, ผศ. ดร.ปัทมา ศรีน า้เงิน, ผศ.  
 ดร.สพุรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ.นิสาชล เทศศรี 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล  
 ผลาผล, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  
 ศรีน า้เงิน 
 29010059 Information Technology Fundamentals 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนพร้อม 29010064 F 1 1 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ์,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ 
 29010064 Information Technology Fundamentals 3 (3-0-6) ITDS_65  F 1 23 25/10/2565 09:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ์,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ 
 29010164 Mathematics for Information Technology and  3 (3-0-6) ITDS_65  F 1 23 27/10/2565 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 Data Science เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์  
  เรียนพร้อมกบั 29010159 เช่ียวชาญ, อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 29014059 Programming Fundamental I 3 (2-2-5) เก็บตก เรียนพร้อมกบั 29014064 F 1 1 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 29014064 Programming Fundamental I 3 (2-2-5) ITDS_65  F 1 23 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 29014064 Programming Fundamental I 3 (2-2-5) เก็บตก F 2 3 26/10/2565 09:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนนท์รัฐ นาคทัง่ 
 29015064 Data Structures and Algorithms 3 (2-2-5) ITDS_64  F 1 4 25/10/2565 13:00 - 16:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี2 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 29022164 Database System 3 (2-2-5) ITDS_64  F 1 6 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี2 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ์,  
 อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 29022364 Fundamental of Business Data Analytics 3 (2-2-5) ITDS_64  F 1 7 26/10/2565 13:00 - 16:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภทัราพร ทองน่ิม 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี2 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ภทัราพร ทองน่ิม,  
 อาจารย์ ดร.พชัรี ปรีเปรมโมทย์ 
 29024059 Data Structures and Algorithms 3 (2-2-5) เก็บตก เรียนพร้อม 29015064 F 1 1 25/10/2565 13:00 - 16:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์ ดร.กลัยารัตน์ เช่ียวชาญ 
 29025059 Database System 3 (2-2-5) เก็บตก เรียนพร้อมกบั 29022164 F 1 2 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ์,  
 อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 29032159 Information Security Management 3 (3-0-6) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 F 1 18 28/10/2565 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมบตั ิฝอยทอง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  
 ฝอยทอง, อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ 
 29034159 Object-Oriented Programming 3 (2-2-5) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 16 29/10/2565 13:00 - 16:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์,  
 อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 29034159 Object-Oriented Programming 3 (2-2-5) เก็บตก F 2 4 29/10/2565 13:00 - 16:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน:  
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์,  
 อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 29034159 Object-Oriented Programming 3 (2-2-5) AAI_63  F 3 8 29/10/2565 13:00 - 16:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์,  
 อาจารย์ ดร.ภาวิณี สทุธิวิริยะ 
 29035059 Database Management Systems 3 (2-2-5) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 16 27/10/2565 09:00 - 12:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พลูสวสัดิ ์
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พลูสวสัดิ์,  
 อาจารย์สทุธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 29036059 Internet Technology and Services 3 (2-2-5) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 16 24/10/2565 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สริิสดุา บวัทองเกือ้ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้, 
  อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ 
 29036059 Internet Technology and Services 3 (2-2-5) เก็บตก F 2 1 24/10/2565 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สริิสดุา บวัทองเกือ้ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้, 
  อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 29036159 Web Programming 3 (2-2-5) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 17 22/10/2565 13:00 - 16:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ไพฑรูย์ ศรีนิล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  
 เจริญพนัธ์ 
 29036159 Web Programming 3 (2-2-5) เก็บตก F 2 1 22/10/2565 13:00 - 16:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.ไพฑรูย์ ศรีนิล 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  
 เจริญพนัธ์ 

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 15010164 Physical Geology 3 (2-3-4) GT_65 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 18 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อมุาพร พลายระหาร 
 ปี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร, อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี 
 15210164 Introduction to Gemology 3 (2-3-4) GT_65 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 18 26/10/2565 10:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 ปี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ,  
 อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร 
 15210164 Introduction to Gemology 3 (2-3-4) GT_65 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 18 27/10/2565 10:00 - 12:00 L-512Lab:  ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 ปี1 แลปวิเคราะห์อญัมณี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 15210164 Introduction to Gemology 3 (2-3-4) GB_64 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 2 F 2 7 26/10/2565 10:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ,  
 อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 15210164 Introduction to Gemology 3 (2-3-4) GB_64 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 2 F 2 7 25/10/2565 09:00 - 12:00 L-512Lab:  ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 แลปวิเคราะห์อญัมณี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 15220264 Gems Identification 3 (2-3-4) GT_64 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 6 25/10/2565 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 ปี2 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค, อาจารย์พนญัญา  
 ไตรบตุร 
 15330459 Gems Identification Laboratory 2 (0-6-2) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 26/10/2565 10:00 - 12:00 L-508:  ผู้สอน: ผศ. ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 ห้องบรรยายอญัมณี 508 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 15430164 Diamond Grading and Pricing 3 (2-3-4) GT_64 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 6 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-304: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อคัรเดช ฐิศภุกร 
 ปี2 ผู้คมุสอบ: อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร,  
 อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ค าออ่นสา 
 15520264 Metal and Alloys 3 (2-3-4) GT_64 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 6 27/10/2565 13:00 - 16:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ, อ.  
 ปี2 ดร.พรสวรรค์ ค าอ่อนสา 
 ผู้คมุสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  
 นิยมสรวญ, อาจารย์ ดร.พรสวรรค์  
 ค าออ่นสา 
 15630159 Gem Identification and Grading 3 (2-3-4) GD_63 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 15 27/10/2565 13:00 - 15:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ,  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 15630159 Gem Identification and Grading 3 (2-3-4) GD_63 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 15 28/10/2565 09:00 - 12:00 L-512Lab:  ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
 แลปวิเคราะห์อญัมณี1 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 16822264 Basic Computer-Aided Design for Jewelry I 3 (2-3-4) GT_64 เทคโนโลยีอญัมณีและเคร่ืองประดบั  F 1 6 25/10/2565 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พนญัญา ไตรบตุร 
 ปี2 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร,  
 อาจารย์สยมภ ูหาญภกัดีสกลุ 
 18011164 Introduction to Gems and Jewelry  3 (3-0-6) GB_65 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 1 F 1 7 23/10/2565 09:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อคัรเดช ฐิศภุกร 
 Entrepreneurship ผู้คมุสอบ: อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 18011164 Introduction to Gems and Jewelry  3 (3-0-6) GB_64 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี  F 2 9 23/10/2565 09:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อคัรเดช ฐิศภุกร 
 Entrepreneurship 2และ เสรี ผู้คมุสอบ: อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 15330359 Gems Identification 2 (2-0-4) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 27/10/2565 13:00 - 15:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค, อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร 
 16040259 Export-Import Management 3 (3-0-6) GB_63 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 9 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สยมภ ูหาญภกัดีสกลุ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์สยมภ ูหาญภกัดสีกลุ,  
 อาจารย์ดาวรรณ หมดัหล ี
 16310164 Introduction to Mineral and Rock 3 (2-2-5) GB_64 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 2 F 1 7 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อมุาพร พลายระหาร 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร, อาจารย์สยมภ ูหาญภกัดีสกลุ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 16310164 Introduction to Mineral and Rock 3 (2-2-5) GD_64 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 2  F 2 13 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อมุาพร พลายระหาร 
 เรียนพร้อมGB64 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร, อาจารย์สยมภ ูหาญภกัดีสกลุ 
 16611164 Drawing 3 (2-3-4) GD_65 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 1 F 1 12 26/10/2565 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 16722264 Jewelry Design for Manufacturing 3 (2-3-4) GD_64 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 2 F 1 13 27/10/2565 09:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สภุารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 16740359 Project Management 3 (3-0-6) GB_63 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 9 26/10/2565 09:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สยมภ ูหาญภกัดีสกลุ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์สยมภ ูหาญภกัดสีกลุ,  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 16821164 Basic Computer for Design 3 (2-3-4) GD_64 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 2 F 1 13 28/10/2565 09:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร 
 16921264 History of Eastern Art 3 (3-0-6) GD_65 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 1 F 1 12 27/10/2565 13:00 - 16:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  
 16921464 Aesthetics 3 (3-0-6) GD_64 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 2 F 1 13 25/10/2565 09:00 - 12:00 ARR-สอบออนไลน์: Arr- ผู้สอน: อ.ดาวรรณ หมดัหล ี
 สอบออนไลน์ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมดัหล ี

REG:F40-01-58 ( รายงานจดัสอบ ) 27/09/65 10:48  หน้า 45/ 53 



 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 16940259 Seminar in Gems and Jewelry Business 3 (3-0-6) GB_62 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 4 F 1 13 25/10/2565 09:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อคัรเดช ฐิศภุกร, อ.สยมภ ู 
 หาญภกัดีสกลุ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร,  
 อาจารย์สยมภ ูหาญภกัดีสกลุ 
 17130259 Conceptual Jewelry 2 (1-3-2) GD_62 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 4 F 1 12 25/10/2565 13:00 - 15:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  
 17230159 Jewelry Design III 3 (2-3-4) GD_63 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 15 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.วรชยั รวบรวมเลศิ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรชยั  
 รวบรวมเลิศ, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สภุารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา 
 17231159 Costume Jewelry Design 3 (2-3-4) GD_63 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 15 25/10/2565 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.วรชยั รวบรวมเลศิ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรชยั  
 รวบรวมเลิศ, อาจารย์ดาวรรณ หมดัหลี 
 17231859 Jewelry Design for Body Matching 3 (2-3-4) GD_63 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 15 24/10/2565 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สภุารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรชยั  
 รวบรวมเลิศ 
 17330159 Metal Work Design 3 (2-3-4) GD_63 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 15 27/10/2565 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.วรชยั รวบรวมเลศิ 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรชยั  
 รวบรวมเลิศ, อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชือ่วิชา สาขาวิชา นิสิต 
 17333264 Creating Innovation with Creative Thinking  3 (1-4-4) GD_64 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 2 F 1 13 26/10/2565 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 Techniques ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สภุารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
 17333264 Creating Innovation with Creative Thinking  3 (1-4-4) GD_62 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 4  F 2 12 26/10/2565 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 Techniques เรียนพร้อมGD64 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สภุารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
 17540159 Gems and Jewelry Advertisement 2 (1-3-2) GD_62 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 4 F 1 12 27/10/2565 13:00 - 15:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.วรชยั รวบรวมเลศิ, อ.พนญัญา  
 ไตรบตุร 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรชยั  
 รวบรวมเลิศ, อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร 
 17630259 Computer-Aided Design for Jewelry II 3 (2-3-4) GB_63 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 10 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร 
 17630259 Computer-Aided Design for Jewelry II 3 (2-3-4) GB_62 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 4  F 2 13 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พนญัญา ไตรบตุร 
 เรียนพร้อมGB63 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร,  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 17630259 Computer-Aided Design for Jewelry II 3 (2-3-4) GD_63 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 3 F 3 15 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร 
 17640359 Advance Computer-Aided Design for Jewelry 3 (2-3-4) GD_62 การออกแบบเคร่ืองประดบั ปี 4 F 1 12 26/10/2565 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 อาจารย์สยมภ ูหาญภกัดีสกลุ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 17640459 Advanced Computer-Aided Design  2 (1-3-2) GJ_62 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 4  F 1 6 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-323: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พนญัญา ไตรบตุร 
 Manufacturing for Jewelry เรียนพร้อม 17630259 ผู้คมุสอบ: อาจารย์พนญัญา ไตรบตุร,  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 18020359 Metal and Alloys Laboratory 1 (0-3-1) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 27/10/2565 10:00 - 12:00 L-504Lab:  ผู้สอน: อ. ดร.พรสวรรค์ ค าอ่อนสา 
 แลปท าเคร่ืองประดบั  ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พรสวรรค์  
 เจียรนยัอญัมณี2 ค าออ่นสา 

 18130559 Jewelry Casting 3 (1-4-4) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 26/10/2565 13:00 - 16:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ ยิง่สง่า 
 ผู้คมุสอบ: วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสงา่,  
 อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร 
 18130559 Jewelry Casting 3 (1-4-4) GJ_62 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 4 F 2 6 26/10/2565 13:00 - 16:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ ยิง่สง่า 
 ผู้คมุสอบ: วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสงา่,  
 อาจารย์อคัรเดช ฐิศภุกร 
 18340159 Nanotechnology for gems and jewelry 2 (2-0-4) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 24/10/2565 13:00 - 15:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พรสวรรค์ ค าอ่อนสา 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พรสวรรค์  
 ค าออ่นสา, วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสงา่ 
 18340159 Nanotechnology for gems and jewelry 2 (2-0-4) GJ_62 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 4 F 2 6 24/10/2565 13:00 - 15:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.พรสวรรค์ ค าอ่อนสา 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.พรสวรรค์  
 ค าออ่นสา, วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสงา่ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 18340359 Instrumental Chemical Analysis 3 (3-0-6) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อมุาพร พลายระหาร, รศ.  
 ดร.สายสมร นิยมสรวญ, อ.ปริญญา  
 ชินดษุฎีกลุ, ผศ. ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค, อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร 
 18340359 Instrumental Chemical Analysis 3 (3-0-6) GJ_62 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 4 F 2 6 28/10/2565 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อมุาพร พลายระหาร, รศ.  
 ดร.สายสมร นิยมสรวญ, อ.ปริญญา  
 ชินดษุฎีกลุ, ผศ. ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค, อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร 
 18340459 Instrumental Chemical Analysis Laboratory 1 (0-3-1) GJ_63 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 3 25/10/2565 13:00 - 15:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อมุาพร พลายระหาร, รศ.  
 ดร.สายสมร นิยมสรวญ, อ.ปริญญา  
 ชินดษุฎีกลุ, ผศ. ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 18340459 Instrumental Chemical Analysis Laboratory 1 (0-3-1) GJ_62 อญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 4 F 2 6 25/10/2565 13:00 - 15:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อมุาพร พลายระหาร, รศ.  
 ดร.สายสมร นิยมสรวญ, อ.ปริญญา  
 ชินดษุฎีกลุ, ผศ. ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อมุาพร  
 พลายระหาร, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ดร.นนัทรัตน์ บนุนาค 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 18420159 Introduction to Material Science and Jewelry  3 (2-3-4) GB_63 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 3 F 1 9 25/10/2565 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ ยิง่สง่า 
 Making ผู้คมุสอบ: วา่ที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสงา่,  
 อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ ค าออ่นสา 
 18421164 Ethical for Gems and Jewelry Entrepreneur 2 (2-0-4) GB_65 ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ปี 1 F 1 7 26/10/2565 10:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศริประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลศิ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์  
 ฆ้องเลิศ, อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์ 

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 87519659 Natural Disasters 3 (3-0-6) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3  F 1 53 28/10/2565 10:00 - 12:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณี,  
 และนิสิตทกุคณะทกุชัน้ปี ผศ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพ็ญจนัทร์  
 ละอองมณี, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 ละอองมณี 

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) MT_63 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 3 F 1 54 26/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สริิสดุา บวัทองเกือ้, ผศ.  
 Innovation ดร.สมบตั ิฝอยทอง 
 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  
 ฝอยทอง, อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) AAI_65  F 2 2 26/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สริิสดุา บวัทองเกือ้ 
 Innovation ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  
 ฝอยทอง, อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้ 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) ITDS_65  F 3 23 26/10/2565 13:00 - 15:00 P-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สริิสดุา บวัทองเกือ้ 
 Innovation เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมลู ปี1 ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  
 ฝอยทอง, อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้ 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89011064 Information Technology for Industry 2 (1-2-3) AAI_65  F 1 2 24/10/2565 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อไุรวรรณ บวัตมู 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อไุรวรรณ บวัตมู 

 89011164 Programming for Artificial Intelligence 3 (2-2-5) AAI_65  F 1 2 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-310:  ผู้สอน: อ. ดร.อไุรวรรณ บวัตมู 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเต ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อไุรวรรณ บวัตมู 
 89022164 Data Analytics Programming 3 (2-2-5) AAI_64  F 1 4 26/10/2565 09:00 - 12:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมบตั ิฝอยทอง 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  
 ฝอยทอง, อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพทุธ 
 89022264 Basic Electronics and Logic Design 3 (2-2-5) AAI_64  F 1 4 24/10/2565 09:00 - 12:00 P-310:  ผู้สอน: ผศ.ไพฑรูย์ ศรีนิล 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเต ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  
 ศรีนิล, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  
 ฝอยทอง 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89022364 Unix Tools and System Administration 3 (2-2-5) AAI_64  F 1 4 28/10/2565 13:00 - 16:00 S-305: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์,  
 อาจารย์กนกรัชต์ กาสาวพานิชย์ 
 89033064 Database I 3 (2-2-5) AAI_64  F 1 4 25/10/2565 13:00 - 16:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพนัธ์ 
ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89034063 Simulation and Optimization for Artificial  3 (2-2-5) AAI_63  F 1 9 25/10/2565 09:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สมบตั ิฝอยทอง 
 Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  
 ฝอยทอง, อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ 
 89034163 Smart Technology for Industry 3 (2-2-5) AAI_63  F 1 9 26/10/2565 17:00 - 20:00 P-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชยั อดุมธนาพงศ์ 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศรชยั อดุมธนาพงศ์,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สคุนทิพย์  
 เถาว์โมลา 
 89034263 Data Mining 3 (2-2-5) AAI_63  F 1 9 24/10/2565 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สริิสดุา บวัทองเกือ้ 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสดุา บวัทองเกือ้, 
  อาจารย์ศิรประภา เจริญวงศ์ ฆ้องเลิศ 
 89035063 Business Idea Creation and Business  3 (2-2-5) AAI_63  F 1 9 26/10/2565 13:00 - 16:00 P-322: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พกุเสง็, อ.ธารารัตน์  
 Process Modeling ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ พวงสวุรรณ, อ.พลอยไพลนิ ยอดค า, อ.  
 ดร.อไุรวรรณ บวัตมู 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อไุรวรรณ บวัตมู,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ 
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 มหาวทิยาลัยบูรพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 
ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 89036363 Natural Language Processing 3 (0-6-3) AAI_63  F 1 9 28/10/2565 13:00 - 16:00 P-310:  ผู้สอน: อ. ดร.อไุรวรรณ บวัตมู 
 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอจัฉ ห้องปฎิบตัิการคอมพิวเต ผู้คมุสอบ: อาจารย์ ดร.อไุรวรรณ บวัตมู,  
 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ 

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนิสิต ประเภท:กลุม่ จ านวน วนัสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คมุสอบ 
 รหสัวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99920159 English Writing for Communication 3 (3-0-6) IT_63 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 F 1 18 27/10/2565 13:00 - 16:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสทิธ์ิ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล ผลาผล 
 99920159 English Writing for Communication 3 (3-0-6) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 F 2 18 27/10/2565 13:00 - 16:00 P-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสทิธ์ิ 
 ผู้คมุสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธ์ิ,  
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยศพล ผลาผล 
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