
 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา จิตวิทยา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 24110159 Psychology for Living and Adjustment 3 (3-0-6) BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 M 1 33 15/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 24110159 Psychology for Living and Adjustment 3 (3-0-6) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 2 11 15/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
ภาควิชา ประวัติศาสตร์ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 25010559 Humans and Civilization 3 (3-0-6) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 1 15 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สาธิด แทนบุญ, อ.ณัทธีรา  
 สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 25010559 Humans and Civilization 3 (3-0-6) GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี M 2 13 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สาธิด แทนบุญ, อ.ณัทธีรา  
 สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 25010559 Humans and Civilization 3 (3-0-6) IT_61 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป2ี M 3 11 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผูส้อน: อ. ดร.สาธิด แทนบุญ, อ.ณัทธีรา  
 สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา ประวัติศาสตร์ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 25010559 Humans and Civilization 3 (3-0-6) MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี M 4 45 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สาธิด แทนบุญ, อ.ณัทธีรา  
 สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 25710259 Economics of Everyday Life 2 (2-0-4) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี  M 1 15 15/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 เรียนรวมMT_61 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 25710259 Economics of Everyday Life 2 (2-0-4) เก็บตก M 2 5 15/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 25710259 Economics of Everyday Life 2 (2-0-4) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป1ี เรียนรวม  M 3 22 15/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 AT60 MT61 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 25710259 Economics of Everyday Life 2 (2-0-4) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี เรียนร่วม  M 4 53 15/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 AT_60 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
ภาควิชา ศาสนาและปรัชญา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 

REG:F40-01-58 ( รายงานจัดสอบ ) 27/08/62 09:39  หน้า 2/ 72 



 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา ศาสนาและปรัชญา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 26510359 Man and Thinking Skills 2 (2-0-4) EBC_62  M 1 55 17/09/2562 13:00 - 15:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(1- สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม 
 26510359 Man and Thinking Skills 2 (2-0-4) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 2 7 17/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง,  
 อาจารย์ธนยศ กุลฑล 
 26510359 Man and Thinking Skills 2 (2-0-4) EBC_62  M 3 53 17/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(58- สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง,  
 อาจารย์ธนยศ กุลฑล 
 26510959 Integrated Humanities 3 (3-0-6) EBC_62  M 1 55 15/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สาธิด แทนบุญ, อ.ณัทธีรา  
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(1- สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ, อาจารย ์ 
 ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 26510959 Integrated Humanities 3 (3-0-6) EBC_62  M 2 53 15/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สาธิด แทนบุญ, อ.ณัทธีรา  
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(58- สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ, อาจารย ์ 
 ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่1 / 2562 
ภาควิชา ชีววิทยา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 30610659 Biodiversity and Conservation 2 (2-0-4) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2 M 1 40 19/09/2562 13:00 - 15:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา  
 ศรีน้ าเงิน, อ. ดร.ภาวิณ ีสุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน,  
 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 30610659 Biodiversity and Conservation 2 (2-0-4) LBT_60  M 2 79 19/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา  
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี ศรีน้ าเงิน, อ. ดร.ภาวิณ ีสุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ 
 30610659 Biodiversity and Conservation 2 (2-0-4) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 3 6 19/09/2562 13:00 - 15:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา  
 ศรีน้ าเงิน, อ. ดร.ภาวิณ ีสุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน,  
 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 30610659 Biodiversity and Conservation 2 (2-0-4) เก็บตก M 4 1 19/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา  
 ศรีน้ าเงิน, อ. ดร.ภาวิณ ีสุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ 
ภาควิชา ฟิสิกส์ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชือ่วิชา สาขาวิชา นิสิต 
 30815059 Energy for Life 2 (2-0-4) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 1 15 19/09/2562 10:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ฉลองชัย ธวีสุทรสกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย 
  ธีวสุทรสกลุ, อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุน่ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที ่1 / 2562 
ภาควิชา การอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 40240459 Volunteer Spirit for Social Development 2 (2-0-4) เก็บตก M 2 4 14/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 ศรีพุทธ, อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
 40240459 Volunteer Spirit for Social Development 2 (2-0-4) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 3 4 14/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 ศรีพุทธ, อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
 40240459 Volunteer Spirit for Social Development 2 (2-0-4) LBT_61  M 4 43 14/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ศรีพุทธ, อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
 40240459 Volunteer Spirit for Social Development 2 (2-0-4) LBT_61  M 5 37 14/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  ศรีพุทธ, อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 ปี2(41-81)เรียนร่วมLBT59(56-108) ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
ภาควิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 42310359 Systems Thinking and Problem Analysis 2 (2-0-4) LBT_61  M 1 80 18/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที ่1 / 2562 
ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) EBC_62  M 1 55 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(1- สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อาจารย์  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) GB_60 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี  M 2 10 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 เรียนรวมMT62 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อาจารย์  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี  M 3 7 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 เรียมรวม EBC60(61-120) สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี เรียรวมGB_60 M 4 45 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.

การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวณิ ี 
 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อาจารย์  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) EBC_62  M 5 53 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(58- สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที ่1 / 2562 
ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ป3ี  M 6 13 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 เรียนร่วม GJ60,EBC60 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) เก็บตก M 7 1 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อาจารย์  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 41530359 Psychology for the Quality of Life 2 (2-0-4) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 8 15 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.การะเกด เย็นนิกร, อ. ดร.ภาวิณ ี 
 สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 73110159 Life Skill and Adolescent Health 2 (2-0-4) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี M 1 6 16/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สายใจ จารุจิตร, อ.รัฐดากร  
 บ ารุงศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 73110159 Life Skill and Adolescent Health 2 (2-0-4) BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 M 2 33 16/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สายใจ จารุจิตร, อ.รัฐดากร  
 บ ารุงศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
 73110159 Life Skill and Adolescent Health 2 (2-0-4) LBT_62  M 3 92 16/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สายใจ จารุจิตร, อ.รัฐดากร  
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี บ ารุงศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร,  
 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
 73110159 Life Skill and Adolescent Health 2 (2-0-4) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 4 15 16/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สายใจ จารุจิตร, อ.รัฐดากร  
 บ ารุงศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
 73110159 Life Skill and Adolescent Health 2 (2-0-4) IT_60 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป3ี M 5 10 16/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สายใจ จารุจิตร, อ.รัฐดากร  
 บ ารุงศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
 73110159 Life Skill and Adolescent Health 2 (2-0-4) IT_61 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป2ี M 6 10 16/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สายใจ จารุจิตร, อ.รัฐดากร  
 บ ารุงศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 

ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83021259 Marine Environmental Technology 3 (3-0-6) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี M 1 53 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 อ.สราวุธ ศิรวิงศ์, อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณ,ี อ.  
 ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์  
 เทศสวัสด์ิ, ผศ. ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวลัย์ คุตะโค 
 83023259 General Physiology 3 (3-0-6) MT_59,60,61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี-4 M 1 64 20/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล, อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ ์
 83031159 Techniques in water quality analysis 3 (2-3-4) MT_60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี (1-33) M 1 28 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธ ิ
 83031159 Techniques in water quality analysis 3 (2-3-4) MT_60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี (34-66) M 2 30 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธ ิ
 83032159 Oceanography 3 (3-0-6) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี M 1 66 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณัฐ  
 ภัทรสถาพรกุล, ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  

REG:F40-01-58 ( รายงานจัดสอบ ) 27/08/62 09:39  หน้า 9/ 72 



 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83033259 Marine Vertebrates 3 (2-3-4) MT_60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี(1-33) M 1 32 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง, อ. ดร.บญัชา  
 นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, ผศ.  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, อ.เพ็ญจันทร์  
 ละอองมณ,ี อ.สราวุธ ศิริวงศ์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.บัลลังก ์เนื่องแสง,  
 อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ ์
 83033259 Marine Vertebrates 3 (2-3-4) MT_60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี(34-66) M 2 33 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง, อ. ดร.บญัชา  
 นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, ผศ.  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, อ.เพ็ญจันทร์  
 ละอองมณ,ี อ.สราวุธ ศิริวงศ์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.บัลลังก ์เนื่องแสง,  
 อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ ์
 83049359 Special Problems in Marine Technology I 2 (0-6-3) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 103 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง, อ.สราวุธ  
 ศิริวงศ์, อ.เพญ็จันทร์ ละอองมณ,ี ผศ. ดร.มล
ฤด ี 
 สนธ,ิ อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, อ. ดร.วศิน  
 ยุวนะเตมีย,์ ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิกุล,  
 ผศ. ดร.มะลิวัลย ์คุตะโค, ผศ. ดร.รชนิมุข  
 หิรัญสัจจาเลิศ, อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, อ.  
 ดร.วิโรจน์ ละอองมณ,ี ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์  
 เทศสวัสด์ิ, อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, ผศ. ดร.
ชลี 
  ไพบูลยก์ิจกุล 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83049559 Field Experience 2 (0-4-2) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 102 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง, อ.สราวุธ  
 ศิริวงศ์, อ.เพญ็จันทร์ ละอองมณ,ี ผศ. ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล, อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, อ. ดร.วศิน  
 ยุวนะเตมีย,์ ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิกุล,  
 ผศ. ดร.มะลิวัลย ์คุตะโค, ผศ. ดร.รชนิมุข  
 หิรัญสัจจาเลิศ, อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, อ.  
 ดร.วิโรจน์ ละอองมณ,ี ว่าท่ี ร.ต.พสิุทธิ ์ 
 เทศสวัสด์ิ, อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, ผศ.  
 ดร.มลฤดี สนธ ิ
 ผู้คุมสอบ:  
 83049659 Cooperative Education 6 (0-18-9) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 25 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง, อ.สราวุธ  
 ศิริวงศ์, อ.เพญ็จันทร์ ละอองมณ,ี ผศ. ดร.มล
ฤด ี 
 สนธ,ิ อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, อ. ดร.วศิน  
 ยุวนะเตมีย,์ ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิกุล,  
 ผศ. ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ผศ. ดร.มะลิวัลย์  
 คุตะโค, ผศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, อ.  
 ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, อ. ดร.วิโรจน์  
 ละอองมณ,ี ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ,  
 อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คุมสอบ:  
 83220159 Introduction to Scuba Diving 2 (1-3-2) นิสิตรหัส 59,60,61 จันทบุร ีกลุ่ม 1 M 1 1 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย,์ อ.สราวุธ ศิริ

วงศ์, 
  อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์  
 เทศสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83220159 Introduction to Scuba Diving 2 (1-3-2) นิสิตรหัส 59,60,61 จันทบุร ีกลุ่ม 3 M 3 4 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย,์ อ.สราวุธ ศิริ

วงศ์, 
  อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์  
 เทศสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ:  
 83230159 Advanced Scuba Diving 2 (1-3-2) นิสิตรหัส 59,60,61 จันทบุร ีผ่านบุรพวชิา  M 1 25 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย,์ อ.สราวุธ ศิริ

วงศ์, 
 83220159  ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, อ. ดร.บญัชา นิล
เกิด 

 ผู้คุมสอบ:  
 83230159 Advanced Scuba Diving 2 (1-3-2) นิสิตรหัส 59,60,61 จันทบุร ีผ่านบุรพวชิา  M 2 1 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย,์ อ.สราวุธ ศิริ
วงศ์, 
 83220159  ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, อ. ดร.บญัชา นิล

เกิด 

 ผู้คุมสอบ:  
 83231359 Environmental Microbiology 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 6 17/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มะลิวัลย ์คุตะโค 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย ์
  คุตะโค, ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ ์
 83232159 Biological Oceanography 3 (3-0-6) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 20 16/09/2562 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ: ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวสัดิ์,  
 อาจารย์เพ็ญจันทร ์ละอองมณี 
 83232259 Chemical Oceanography 3 (3-0-6) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 11 15/09/2562 13:00 - 16:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.เพ็ญจันทร์ ละอองมณ ี
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี,  
 อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83235559 Marine Pollution 3 (3-0-6) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 20 19/09/2562 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ ์
 83235759 Environmental Impact Assessment I 3 (2-3-4) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 19 20/09/2562 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ ์
 83237359 Geo-informatics in environment and marine 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 17 21/09/2562 09:00 - 12:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณ ี
  resources management ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวลัย์ คุตะโค 
 83240359 Selected Topics in Marine Resources and  3 (3-0-6) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี  M 1 15 17/09/2562 13:00 - 16:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 Environmental Management III เรียนร่วมกับป.โท 83763661 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณัฐ  
 ภัทรสถาพรกุล, อาจารย์ ดร.บัญชา นลิเกิด 
 83240459 Science and Technology Presentation  3 (2-3-4) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 8 16/09/2562 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 Techniques ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณัฐ  
 ภัทรสถาพรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล 
 83242259 Regional Oceanography of Southeast Asia 3 (3-0-6) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 18 17/09/2562 09:00 - 12:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณัฐ  
 ภัทรสถาพรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.มลฤดี สนธ ิ

REG:F40-01-58 ( รายงานจัดสอบ ) 27/08/62 09:39  หน้า 13/ 72 



 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83244559 Wetland Ecology and Management 2 (1-3-2) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 22 18/09/2562 10:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มะลิวัลย ์คุตะโค, อ.ภควรรณ  
 เศรษฐมงคล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย ์
  คุตะโค, อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล 

 83245459 Global Navigation System for Coastal  2 (1-3-2) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 10 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณ ี
 Resources management ผู้คุมสอบ:  
 83245659 Marine Ecotourism 3 (2-3-4) นิสิตรหัส 59,60,61 วิทยาเขตจันทบุร ี M 1 67 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.สราวุธ ศิรวิงศ์, อ. ดร.บญัชา นิลเกิด,  
 ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, อ. ดร.วศิน  
 ยุวนะเตมีย ์
 ผู้คุมสอบ:  
 83433159 Genetics of Aquatic Animals 3 (3-0-6) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 20 17/09/2562 09:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล, อาจารย์ ดร.วิโรจน์  
 ละอองมณี 
 83433359 Biology of Algae 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 33 20/09/2562 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, อ. ดร.บญัชา  
 นิลเกิด 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล,  
 อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด 
 83433759 Biology of Marine Mollusks 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 46 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.บัญชา นิลเกิด 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวลัย์ คุตะโค 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83436159 Sea Farming and Coastal Aquaculture 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 19 16/09/2562 13:00 - 16:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.บัลลังก ์เนื่องแสง,  
 อาจารย์ ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 83436759 Economic Aquatic Plants 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 13 17/09/2562 13:00 - 16:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล,  
 อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี 
 83436859 Aquatic Animals Nutrition 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี-4 M 1 31 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.มลฤดี สนธ ิ
 83437259 Technology of Aquatic Animal Farm  3 (3-0-6) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 39 18/09/2562 09:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง 
 Management ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.บัลลังก ์เนื่องแสง,  
 อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด 
 83440259 Selected Topics in Aquacultural  2 (2-0-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 6 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผูส้อน: ผศ. ดร.มลฤดี สนธ ิ
 Technology II ผู้คุมสอบ:  
 83440459 Data Analysis with Open Source Statistical  2 (1-3-2) MT_59 เทคโนโลยีทางทะเล ป4ี M 1 38 19/09/2562 10:00 - 12:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
 Software ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล, อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ ์
 83443259 Molecular Markers in Aquatic Animals 3 (3-0-6) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 22 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: ผศ. ดร.รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข  
 หิรัญสัจจาเลิศ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83443359 Molecular Techniques Laboratory 1 (0-3-1) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 14 20/09/2562 10:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข  
 หิรัญสัจจาเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.มลฤดี สนธ ิ
 83446359 Aquatic Animal Health Management 3 (2-3-4) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 24 19/09/2562 13:00 - 16:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มลฤดี สนธ ิ
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  
 สนธ,ิ อาจารย ์ดร.บัญชา นิลเกิด 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83010059 Introduction in Science and Linguistic 3 (3-0-6) MT_59-62  เทคโนโลยีทางทะเล ปี1-4 M 1 36 14/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, อ.เพ็ญจันทร์  
 ละอองมณ,ี อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คุมสอบ: ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ เทศสวสัดิ์,  
 อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 83010259   Principle of Marine Skill 1 (0-3-1)MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี (1-23) M 1 23 14/09/2562 00:00 - 00:00
ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.บัญชา นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธิ์  
 เทศสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ:  
 83010259   Principle of Marine Skill 1 (0-3-1)MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี (24-45) M 2 22 14/09/2562 00:00 - 00:00
ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.บัญชา นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสทุธิ์  
 เทศสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ:  
 83024159   General Ecology 3 (2-3-4)MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี (1-23) M 1 23 16/09/2562 09:00 - 12:00
S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมยี์,  
 อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83024159   General Ecology 3 (2-3-4)MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี (24-45) M 2 22 16/09/2562 09:00 - 12:00
S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมยี์,  
 อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ ์
 830311 Techniques in Water Quality Analysis 3 (2-3-4) MT_58 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 5 เรียนร่วมกับ  M 1 2 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
 83031159 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธ ิ
 830493 Special Problems in Marine Technology I 2 (0-6-2) MT_55,56,57,58 เทคโนโลยีทางทะเล ปี5-8  M 1 2 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง, อ.สราวุธ  
 เรียนร่วมกับ 83049359 ศิริวงศ์, อ.เพญ็จันทร์ ละอองมณ,ี ผศ. ดร.มล
ฤด ี 
 สนธ,ิ อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, อ. ดร.วศิน  
 ยุวนะเตมีย,์ ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิกุล,  
 ผศ. ดร.มะลิวัลย ์คุตะโค, ผศ. ดร.รชนิมุข  
 หิรัญสัจจาเลิศ, อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, อ.  
 ดร.วิโรจน์ ละอองมณ,ี ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์  
 เทศสวัสด์ิ, อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, ผศ. ดร.
ชลี 
  ไพบูลยก์ิจกุล 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 830494 Special Problems in Marine Technology II 2 (0-6-2) MT_54,55,56,57,58 เทคโนโลยีทางทะเล M 1 3 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.บัลลังก ์เน่ืองแสง, อ.สราวุธ  
 ศิริวงศ์, อ.เพญ็จันทร์ ละอองมณ,ี ผศ. ดร.มล
ฤด ี 
 สนธ,ิ อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, อ. ดร.วศิน  
 ยุวนะเตมีย,์ ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิกุล,  
 ผศ. ดร.มะลิวัลย ์คุตะโค, ผศ. ดร.รชนิมุข  
 หิรัญสัจจาเลิศ, อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, อ.  
 ดร.วิโรจน์ ละอองมณ,ี ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์  
 เทศสวัสด์ิ, อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, ผศ. ดร.
ชลี 
  ไพบูลยก์ิจกุล 
 ผู้คุมสอบ:  
 83230259 Master SCUBA Diver 3 (2-3-4) นิสิตรหัส 59,60,61 จันทบุร ีกลุ่ม 1  M 1 13 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย,์ อ. ดร.บัญชา  
 ผ่านบุรพวิชา 83230159 นิลเกิด, ว่าท่ี ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, อ.สราวุธ  
 ศิริวงศ์ 
 ผู้คุมสอบ:  
 83230459 Fishing Gear 3 (3-0-6) MT_59,60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี,4 M 1 44 15/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.เพ็ญจันทร์ ละอองมณ ี
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธ ิ

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28220161 General Knowledge on Business 3 (3-0-6) EBC_61  M 1 40 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-105: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย  
 ธีวสุทรสกลุ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28221161 Effective Listening and Speaking in  3 (3-0-6) EBC_61  M 1 19 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: MR.Afonso Lemos 
 Business English ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2 (1- ผู้คุมสอบ: MR.Afonso Lemos,  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย,์ อาจารย์ลักษมณ  
 28221161 Effective Listening and Speaking in  3 (3-0-6) EBC_61  M 2 21 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: MR.Afonso Lemos 
 Business English ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2  ผู้คุมสอบ: MR.Afonso Lemos,  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย,์ อาจารย์ลักษมณ  
 28221161 Effective Listening and Speaking in  3 (3-0-6) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 3 4 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: MR.Afonso Lemos 
 Business English ผู้คุมสอบ: MR.Afonso Lemos,  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย,์ อาจารย์ลักษมณ  
 28221261 Oral Communication I 3 (3-0-6) EBC_61  M 1 19 19/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: A.STEVEN BODLEY 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2 (1- ผู้คุมสอบ: A.STEVEN BODLEY,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 28221261 Oral Communication I 3 (3-0-6) EBC_61  M 2 21 19/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: A.STEVEN BODLEY 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2  ผู้คุมสอบ: A.STEVEN BODLEY,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 28224161 Principles of Translation 3 (3-0-6) EBC_61  M 1 19 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2 (1- ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 28224161 Principles of Translation 3 (3-0-6) EBC_61  M 2 21 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28237661 English for Logistics Management 3 (3-0-6) EBC_61  M 1 40 15/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
 28247161 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) EBC_59  M 1 50 18/09/2562 09:00 - 12:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, A.STEVEN  
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี4 BODLEY 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง,  
 A.STEVEN BODLEY, อาจารย์ธีราพร  
 ชาญพนา 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 271183 Chinese for Communication I 3 (3-0-6) ส าหรับนสิิตไปสหกิจประเทศจีน M 1 3 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.Li Niyu, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์Li Niyu,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 27310159 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6) BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 M 1 34 21/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 Business ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธีราพร ชาญพนา,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 27310159 Elementary Mathematics and Calculus for  3 (3-0-6) เก็บตก M 2 13 21/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 Business ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธีราพร ชาญพนา,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27310259 Calculus for Business 3 (3-0-6) LBT_62  M 1 46 18/09/2562 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธีราพร ชาญพนา,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร, อาจารย์  
 ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 27310259 Calculus for Business 3 (3-0-6) LBT_62  M 2 46 18/09/2562 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธีราพร ชาญพนา,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร, อาจารย์  
 ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 27310259 Calculus for Business 3 (3-0-6) เก็บตก M 3 15 18/09/2562 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธีราพร ชาญพนา,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร, อาจารย์  
 ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 273103 Calculus 3 (3-0-6) เก็บตก M 1 1 18/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 27310359 Calculus 3 (3-0-6) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี M 1 6 18/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 27310359 Calculus 3 (3-0-6) เก็บตก M 2 10 18/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีราพร ชาญพนา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 27312159 Business Statistics 3 (3-0-6) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2 M 1 40 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.กัญลิน จริัฐชยุต 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน  
 จิรัฐชยุต, อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27312159 Business Statistics 3 (3-0-6) LBT_61  M 2 36 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.กัญลิน จริัฐชยุต 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน  
 จิรัฐชยุต, อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
 27312159 Business Statistics 3 (3-0-6) LBT_61  M 3 44 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.กัญลิน จริัฐชยุต 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 27312159 Business Statistics 3 (3-0-6) เก็บตก M 4 3 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.กัญลิน จริัฐชยุต 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน  
 จิรัฐชยุต, อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
 27312159 Business Statistics 3 (3-0-6) เก็บตก M 5 6 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.กัญลิน จริัฐชยุต 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 27314359 General Physics I 3 (3-0-6) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 1 7 20/09/2562 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ฉลองชัย ธวีสุทรสกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย 
  ธีวสุทรสกลุ, อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร ์

 27314659 General Physics 3 (2-3-4) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี M 1 6 20/09/2562 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ฉลองชัย ธวีสุทรสกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย 
  ธีวสุทรสกลุ, อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร ์

 27314659 General Physics 3 (2-3-4) เก็บตก_AT59 M 2 2 20/09/2562 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ฉลองชัย ธวีสุทรสกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย 
  ธีวสุทรสกลุ, อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27315359 General Chemistry 3 (3-0-6) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 1 7 16/09/2562 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 27315559 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 1 7 18/09/2562 13:00 - 15:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 27317559  General Biology 3 (3-0-6)MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี  M 1 45 19/09/2562 09:00 - 12:00
IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็, อ.  
 เรียนร่วม28011159 ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 27317659  General Biology Laboratory 1 (0-3-1)MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี (1-23) M 1 23 18/09/2562 09:00 - 11:30
IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็, อ.  
 ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 27317659  General Biology Laboratory 1 (0-3-1)MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี (24-45)  M 2 22 18/09/2562
09:00 - 11:30 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็, อ.  
 รวมกับ 28011259 AT62 ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 27322159 Elementary Statistics 3 (3-0-6) AT_61 เทคโนโลยีการเกษตร ป2ี M 1 9 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.กัญลิน จริัฐชยุต 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27322159 Elementary Statistics 3 (3-0-6) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 2 7 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.กัญลิน จริัฐชยุต 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 273251 Organic Chemistry 3 (3-0-6) เก็บตก M 1 2 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
 27325159 Organic Chemistry 3 (3-0-6)  เก็บตก M 1 4 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
 27325159 Organic Chemistry 3 (3-0-6) AT_61 เทคโนโลยีการเกษตร ป2ี M 2 9 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
 27325159 Organic Chemistry 3 (3-0-6) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (1-36) M 3 32 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
 27325159 Organic Chemistry 3 (3-0-6) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (37-57) M 4 21 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
 27325159 Organic Chemistry 3 (3-0-6) เก็บตก M 5 4 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27325259 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) AT_61 เทคโนโลยีการเกษตร ป2ี M 1 9 17/09/2562 13:00 - 15:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 27325259 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) เก็บตก 5 M 2 1 17/09/2562 13:00 - 15:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 27325259 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (1-36) M 3 32 17/09/2562 13:00 - 15:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 27325259 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (37-57) M 4 21 17/09/2562 13:00 - 15:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 27325359 General Biochemistry 3 (3-0-6) AT_61 เทคโนโลยีการเกษตร ป2ี เรียนรวม  M 1 9 18/09/2562 09:00 - 12:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ,์ อ. ดร.ภาวิณ ี 
 MT_61(37-57) สุทธิวิริยะ, อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
 27325359 General Biochemistry 3 (3-0-6) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (1-36) M 3 32 18/09/2562 09:00 - 12:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ,์ อ. ดร.ภาวิณ ี 
 สุทธิวิริยะ, อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27325359 General Biochemistry 3 (3-0-6) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (37-57)  M 4 21 18/09/2562 09:00 - 12:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ,์ อ. ดร.ภาวิณ ี 
 เรียนร่วมAT_61 สุทธิวิริยะ, อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
 27325359 General Biochemistry 3 (3-0-6) เก็บตก M 5 3 18/09/2562 09:00 - 12:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณัทธีรา สมารักษ,์ อ. ดร.ภาวิณ ี 
 สุทธิวิริยะ, อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
 27325459 General Biochemistry Laboratory 1 (0-3-0) เก็บตก M 1 2 16/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
 27325459 General Biochemistry Laboratory 1 (0-3-0) AT_61 เทคโนโลยีการเกษตร ป2ี M 2 9 16/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
 27325459 General Biochemistry Laboratory 1 (0-3-0) เก็บตก M 3 1 16/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
 27325459 General Biochemistry Laboratory 1 (0-3-0) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (1-36) M 4 32 16/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
 27325459 General Biochemistry Laboratory 1 (0-3-0) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี (37-57) M 5 21 16/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย ์ 
 เถาว์โมลา, อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27325759 Inorganic Chemistry 3 (3-0-6) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 7 16/09/2562 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.เมธินี จามกระโทก 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก,  
 อาจารย์ธนยศ กุลฑล 
 27327159 Microbiology 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวม28011359 M 1 24 21/09/2562 13:00 - 16:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 27327259 Microbiology Laboratory 1 (0-3-1) เก็บตก  เรียนรวม 28011459 M 1 2 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็ 
 ผู้คุมสอบ:  
 27411059 Principles of Economics 3 (3-0-6) LBT_62  M 1 46 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 27411059 Principles of Economics 3 (3-0-6) LBT_62  M 2 46 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 27411059 Principles of Economics 3 (3-0-6) เก็บตก M 4 11 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผูส้อน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 27411159 Microeconomics 3 (3-0-6) BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 M 1 34 15/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 27411159 Microeconomics 3 (3-0-6) เก็บตก M 2 4 15/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27423159 Management and Organization 3 (3-0-6) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2 M 1 40 15/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 27423259 Business Ethics 3 (3-0-6) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2 M 1 40 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์,  
 อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล 
 27430359 Intermediate Accounting 3 (3-0-6) FN_60 การเงิน ปี3 M 1 34 18/09/2562 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กุลวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง,  
 อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก 
 27434159 Entrepreneurship 3 (3-0-6) FN_59 การเงิน ปี4 เรียนรวมMK_59 M 1 29 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ, อ.ณมณ  
 ศรหิรัญ, อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น, อ. ดร.ลัญจกร  
 สัตย์สงวน, อ. ดร.วชิราภรณ์ ศรพีุทธ 
 ผู้คุมสอบ:  
 27434159 Entrepreneurship 3 (3-0-6) MK_59 การตลาด ปี 4 เรียนร่วมFN_59 M 2 32 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ, อ.ณมณ  
 ศรหิรัญ, อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น, อ. ดร.ลัญจกร  
 สัตย์สงวน, อ. ดร.วชิราภรณ์ ศรพีุทธ 
 ผู้คุมสอบ:  
 27444259 Strategic Management 3 (3-0-6) FN_59 การเงิน ปี4  เรียนรวมMK_59 M 1 29 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน, อ.จาตุรันต์  
 แช่มสุ่น 
 ผู้คุมสอบ:  
 27444259 Strategic Management 3 (3-0-6) MK_59 การตลาด ปี 4  เรียนร่วมFN_59 M 2 32 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน, อ.จาตุรันต์  
 แช่มสุ่น 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27449259 Practicum in Business Administration 2 (0-6-3) FN_59 การเงิน ปี4  เรียนรวมMK_59 M 1 29 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรพีุทธ, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ,  
 อ.ณมณ ศรหิรัญ, อ.รัฐดากร บ ารุงศาสตร,์  
 อ.กุลวดี เน่ืองแสง, อ.พัชร ีปรเีปรมโมทย์ 
 ผู้คุมสอบ:  
 27449259 Practicum in Business Administration 2 (0-6-3) MK_59 การตลาด ปี 4  เรียนร่วมFN_59 M 2 31 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ, อ.ณมณ  
 ศรหิรัญ, อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร,์ อ.กุลวดี  
 เน่ืองแสง, อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ:  
 27510159 Principles of Marketing 3 (3-0-6) BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 เรียนรวมกับ  M 1 34 14/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 29022159 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 27520359 Brand Management 3 (3-0-6) MK_60 การตลาด ปี 3 M 1 22 14/09/2562 13:00 - 16:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อธิธัช สิรวริศรา, อ.ภัญนภัส  
 พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 27520459 Product and Price Management 3 (3-0-6) MK_60 การตลาด ปี 3 M 1 22 17/09/2562 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อธิธัช สิรวริศรา, อ. ดร.วชิราภรณ์  
 ศรีพุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย  
 ธีวสุทรสกลุ 
 27532159 Integrated Marketing Communication 3 (3-0-6) MK_60 การตลาด ปี 3 M 1 22 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27532159 Integrated Marketing Communication 3 (3-0-6) เก็บตก M 2 1 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 27532259 Sales Management 3 (3-0-6) MK_60 การตลาด ปี 3 M 1 22 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อธิธัช สิรวริศรา, อ.ภัญนภัส  
 พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล,  
 อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 27532659 Digital Marketing 3 (3-0-6) MK_60 การตลาด ปี 3 M 1 22 15/09/2562 13:00 - 15:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ, อ.ธารารัตน์  
 พวงสุวรรณ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 27532759 Retail Management 3 (3-0-6) LBT_59  M 1 10 15/09/2562 09:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป4ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 27532759 Retail Management 3 (3-0-6) MK_59 การตลาด ปี 4 เรียนร่วมLBT_59 M 2 32 15/09/2562 09:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 27543259 International Marketing 3 (3-0-6) LBT_62  M 1 46 19/09/2562 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 27543259 International Marketing 3 (3-0-6) LBT_62  M 2 46 19/09/2562 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27543559 Service Marketing 3 (3-0-6) MK_60 การตลาด ปี 3 M 1 22 20/09/2562 13:00 - 15:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวภิาต,  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์
 27543559 Service Marketing 3 (3-0-6) เก็บตก M 2 1 20/09/2562 13:00 - 15:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวภิาต,  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์
 27549159 Marketing Seminar 3 (3-0-6) MK_59 การตลาด ปี 4 M 1 32 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน 
 ผู้คุมสอบ:  
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2  M 1 40 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กุลวดี เน่ืองแสง 
 เรียนรวมกับLBT_61(61-85) ผู้คุมสอบ: อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง,  
 อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) LBT_61  M 2 56 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กุลวดี เน่ืองแสง 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) LBT_61  M 3 24 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กุลวดี เน่ืองแสง 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง,  
 อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) GB_60 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 3 M 4 10 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กุลวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์
 27620159 Business Finance 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวมLBT61(61-85) M 5 2 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กุลวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง,  
 อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27623159 Credit Management 3 (3-0-6) FN_60 การเงิน ปี3 M 1 34 16/09/2562 13:00 - 16:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.หน่ึงฤทัย ไกรนิวรณ,์ อ.พัชรี  
 ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 27623159 Credit Management 3 (3-0-6) เก็บตก M 2 1 16/09/2562 13:00 - 16:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.หน่ึงฤทัย ไกรนิวรณ,์ อ.พัชรี  
 ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 27623259 Financial Management 3 (3-0-6) FN_60 การเงิน ปี3 M 1 34 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สุรศักดิ ์กอประคอง, อ.ณมณ ศรหิรัญ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
 27623259 Financial Management 3 (3-0-6) เก็บตก M 2 1 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สุรศักดิ ์กอประคอง, อ.ณมณ ศรหิรัญ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
 27630259 Personal Finance 3 (3-0-6) FN_60 การเงิน ปี3 M 1 34 19/09/2562 13:00 - 16:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหิรญั 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 27633459 Financial Planning and Controlling 3 (3-0-6) FN_60 การเงิน ปี3 M 1 34 20/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.กุลวดี เน่ืองแสง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง,  
 อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27633659 Principles of Insurance 3 (3-0-6) FN_60 การเงิน ปี3 M 1 34 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สุรศักดิ ์กอประคอง, อ.ณมณ ศรหิรัญ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ลักษมณ บุญมา 
 276342 Sales Management 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนร่วมกับ 27532259 M 1 1 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อธิธัช สิรวริศรา, อ.ภัญนภัส  
 พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล,  
 อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 27635159 International Financial Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 1 50 20/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหิรญั 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธนยศ กุลฑล, อาจารย์ปิยาภรณ์  
 รัตโนภาส 
 27635159 International Financial Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 2 49 20/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหิรญั 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธนยศ กุลฑล, อาจารย์ปิยาภรณ์  
 รัตโนภาส 
 27635159 International Financial Management 3 (3-0-6) เก็บตก M 3 1 20/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหิรญั 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธนยศ กุลฑล, อาจารย์ปิยาภรณ์  
 รัตโนภาส 
 27635159 International Financial Management 3 (3-0-6) เก็บตก M 4 6 20/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหิรญั 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์ธนยศ กุลฑล, อาจารย์ปิยาภรณ์  
 รัตโนภาส 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27643759 Financial Risk Management 3 (3-0-6) FN_59 การเงิน ปี4 M 1 29 17/09/2562 09:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สราวุธ กรเกริกเกยีรติ, อ.  
 ดร.วชิราภรณ์ ศรพีุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย  
 ธีวสุทรสกลุ 
 27649159 Seminar in Finance 3 (3-0-6) FN_59 การเงิน ปี4 M 1 29 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ณมณ ศรหิรญั, อ.กุลวดี เน่ืองแสง,  
 อ.พัชรี ปรีเปรมโมทย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ,  
 อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง 
 27712159 Logistics and Supply Chain Management 3 (3-0-6) LBT_62  M 1 46 20/09/2562 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนยศ กุลฑล, อ.ลักษมณ บุญมา 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย  
 27712159 Logistics and Supply Chain Management 3 (3-0-6) LBT_62  M 2 46 20/09/2562 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนยศ กุลฑล, อ.ลักษมณ บุญมา 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย  
 27712159 Logistics and Supply Chain Management 3 (3-0-6) เก็บตก M 3 2 20/09/2562 13:00 - 16:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนยศ กุลฑล, อ.ลักษมณ บุญมา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย  
 27721259 Procurement Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 1 49 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น,  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
 27721259 Procurement Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 2 49 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น,  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27721259 Procurement Management 3 (3-0-6) เก็บตก M 3 1 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น,  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
 27724259 International Trade Law 3 (3-0-6) LBT_61  M 1 80 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.ธนพัฒน์ เล็กเกียรต์ิขจร 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี ผู้คุมสอบ:  

 27725159 Analysis of Cross-Culture Business  3 (3-0-6) LBT_61  M 1 35 14/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 Environment การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวภิาต,  
 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 27725159 Analysis of Cross-Culture Business  3 (3-0-6) LBT_61  M 2 45 14/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 Environment การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวภิาต,  
 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 27731259 Quantitative Analysis for Logistics  3 (3-0-6) LBT_60  M 1 50 19/09/2562 09:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนยศ กุลฑล 
 Management การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล, อาจารย์  
 ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 27731259 Quantitative Analysis for Logistics  3 (3-0-6) LBT_60  M 2 49 19/09/2562 09:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธนยศ กุลฑล 
 Management การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล, อาจารย์  
 ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 277322 Procurement Management 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวม 27721259 M 1 1 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น,  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
 27733159 Transportation Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 1 50 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27733159 Transportation Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 2 49 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน 
 27733459 Shipping Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 1 49 14/09/2562 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธัชนันท์ สังวาลย์ 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย,์  
 อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
 27733459 Shipping Management 3 (3-0-6) LBT_60  M 2 49 14/09/2562 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธัชนันท์ สังวาลย์ 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย,์  
 อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
 27742359 Logistics Management for Service Sector 3 (3-0-6) LBT_59  M 1 48 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ลักษมณ บุญมา 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป4ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 นิสิตลง 27532759 เช้าให้ลง 27742359  อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์

 27742359 Logistics Management for Service Sector 3 (3-0-6) LBT_59  M 2 58 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ลักษมณ บุญมา 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป4ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ลักษมณ บญุมา,  
 นิสิตลง 27532759 เช้าให้ลง 27742359  อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 

 27742359 Logistics Management for Service Sector 3 (3-0-6) เก็บตก M 3 1 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ลักษมณ บุญมา 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย ์
 277432 Shipping Management 3 (3-0-6) เก็บตก เรียนรวม LBT60 27733459 M 1 1 14/09/2562 13:00 - 16:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธัชนันท์ สังวาลย์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย,์  
 อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) FN_59 การเงิน ปี4  เรียนรวมMK_59 M 1 29 18/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) LBT_59  M 2 55 18/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป4ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์, อาจารย์  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) LBT_59  M 3 50 18/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์, อาจารย ์ 
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) MK_59 การตลาด ปี 4  เรียนร่วมFN_59 M 4 32 18/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 27745359 English for Standardized Tests 3 (3-0-6) เก็บตก M 5 2 18/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์, อาจารย์  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ 
 27746459 Electronic Commerce Management 3 (3-0-6) LBT_59  M 1 55 14/09/2562 13:00 - 15:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป4ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 27746459 Electronic Commerce Management 3 (3-0-6) LBT_59  M 2 49 14/09/2562 13:00 - 15:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 27746459 Electronic Commerce Management 3 (3-0-6) เก็บตก M 3 1 14/09/2562 13:00 - 15:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 27747259 Seminar in Logistics and International  3 (3-0-6) LBT_59  M 1 106 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.ธัชนันท์ สังวาลย์, อ.จาตุรันต์ แช่มสุ่น 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป4ี ผู้คุมสอบ:  

 27748359 Practicum in Logistics and Cross- 2 (0-6-3) LBT_59  M 1 82 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.อารยา สุนทรวิภาต, อ.จาตุรนัต์  
 Border/International Trade การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป4ี แช่มสุ่น, อ.ลักษมณ บุญมา 
 ผู้คุมสอบ:  
 28011159 General Biology 3 (3-0-6) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี เรียนรวมกับ  M 1 6 19/09/2562 09:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็, อ.  
 27317559 ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิรยิะ 
 28011259 General Biology Laboratory 1 (0-3-0) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี รวมกับ  M 1 6 18/09/2562 09:00 - 11:30 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณ ีสุทธิวิริยะ, อ.  
 273176MT62(26-50) ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 

REG:F40-01-58 ( รายงานจัดสอบ ) 27/08/62 09:39  หน้า 38/ 72 



 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28011659 Overview of Agricultural Technology 2 (2-0-4) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี M 1 6 17/09/2562 13:00 - 15:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล, อ. ดร.สุมิตร  
 คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อ.  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ. ดร.ภาวิณี  
 สุทธิวิริยะ, ผศ. ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล,  
 อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 28021159 Principles of Genetics 3 (2-3-4) AT_61 เทคโนโลยีการเกษตร ป2ี M 1 9 17/09/2562 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวิณ ีสุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธวิิรยิะ,  
 อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
 28032159 Principles of Plant Breeding 3 (3-0-6) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี M 1 15 19/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน,  
 อาจารย์ธีราพร ชาญพนา 
 28032259 Introduction to Plant Pathology and Insect  3 (2-3-4) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี M 1 15 17/09/2562 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มณรีัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 Pest ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม, อาจารย์ ดร.เมธินี  
 จามกระโทก 
 28032359 Postharvest Technology 3 (2-2-5) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี M 1 10 14/09/2562 13:00 - 16:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม 
 28032459 Agricultural Biotechnology 3 (3-0-6) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี M 1 15 15/09/2562 09:00 - 12:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มณรีัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม, อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28032559 Agricultural Biotechnology Laboratory 1 (0-3-0) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี M 1 15 16/09/2562 13:00 - 15:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มณรีัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม, อาจารย์ ดร.ลัญจกร  
 สัตย์สงวน 
 28033359 Hydroponics for Plant Production 3 (2-3-4) ทุกสาขา M 1 28 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ธีราพร ชาญพนา 
 280338 Microbial Biotechnology for Agriculture 3 (3-0-6) AT_58 เทคโนโลยีการเกษตร ป5ี M 1 2 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็ 
 ผู้คุมสอบ:  
 28033859 Plant Genetics Diversity and Survey 3 (3-0-6) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 6 19/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จักรพงษ์ รัตตะมณ,ี อ. ดร.ปัทมา  
 ศรีน้ าเงิน 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน,  
 อาจารย์ธีราพร ชาญพนา 
 28034459 Agro-Tourism 3 (3-0-6) เสรี M 1 28 22/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน,  
 อาจารย์ไพฑูรย ์ศรีนิล 
 28034659 Plant Production Technology in Greenhouse 3 (2-3-4) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 6 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุมิตร คุณเจตน์, อ. ดร.สมบติั  
 ฝอยทอง, อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 28034759 Selected Topics in Agricultural Technology 3 (3-0-6) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 6 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อ. ดร.สุมติร  
 คุณเจตน์, อ.รัชนี พุทธา 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 280358 Agriculture in Everyday Life 3 (2-2-5) LBT_60  M 1 36 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล, อ. ดร.สุมิตร  
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป3ี คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อ.  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, ผศ. ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล,  
 อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 280358 Agriculture in Everyday Life 3 (2-2-5) เสรี M 2 5 16/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล, อ. ดร.สุมิตร  
 คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อ.  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, ผศ. ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล,  
 อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 28036259 Diagnosis in Plant Disease 3 (2-3-4) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 9 15/09/2562 09:00 - 12:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มณรีัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม, อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 

 28036459 Plant Disease Management 3 (3-0-6) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 9 14/09/2562 13:00 - 16:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.มณรีัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม, อาจารย์ ดร.ยศพล 
ผลาผล 

 28037159 Agribusiness Management 3 (3-0-6) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 12 16/09/2562 10:00 - 12:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล, อ.ภัญนภัส  
 พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 28038759 Agro-industrial Waste Bio-Utilization 3 (3-0-6) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 11 17/09/2562 09:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์  
 สมใจเพ็ง, อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล 
 28039159 General Practicum 1 (0-0-6) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี M 1 15 17/09/2562 13:00 - 15:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล, อ. ดร.สุมิตร  
 คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อ.  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ. ดร.ภาวิณี  
 สุทธิวิริยะ, ผศ. ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล,  
 อาจารย์ ดร.สุมิตร คุณเจตน์ 
 28042159 Agricultural Extension 3 (3-0-6) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 18 22/09/2562 13:00 - 16:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล, อ. ดร.สุมิตร  
 คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อ.  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ. ดร.ภาวิณี  
 สุทธิวิริยะ, ผศ. ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 28049159 Specific Practicum 3 (0-0-18) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 14 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.ยศพล ผลาผล, อ. ดร.สุมิตร  
 คุณเจตน์, อ. ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน, อ.  
 ดร.สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง, อ. ดร.ภาวิณี  
 สุทธิวิริยะ, ผศ. ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
 ผู้คุมสอบ:  
 28049259 Seminar 1 (1-0-2) AT_59 เทคโนโลยีการเกษตร ป4ี M 1 18 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผูส้อน: อ. ดร.สุพรรณกิาร ์สมใจเพง็ 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 282101 General Knowledge on Business 3 (3-0-6) EBC_60  M 1 39 16/09/2562 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3  ผู้คุมสอบ: อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์,  
 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 282303 Management and Organization 3 (3-0-6) EBC_60  M 1 39 15/09/2562 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วชริาภรณ์ ศรีพุทธ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 282312 English for Business Communication 3 (3-0-6) EBC_60  M 1 39 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: MR.Afonso Lemos 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3 ผู้คุมสอบ: MR.Afonso Lemos,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ,์ อาจารย์ธีราพร  
 282324 Reading and Summary 3 (3-0-6) EBC_60  M 1 20 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวด ีศรีสังข ์
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3 (1- ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรสีังข,์  
 อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก 
 282324 Reading and Summary 3 (3-0-6) EBC_60  M 2 19 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ภาวด ีศรีสังข ์
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรสีังข,์  
 อาจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก 
 282333 Business Writing II 3 (3-0-6) EBC_60  M 1 20 19/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: MR.Afonso Lemos 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3 (1- ผู้คุมสอบ: MR.Afonso Lemos, อาจารย ์ 
 ดร.ภาวดี ศรีสังข,์ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
 282333 Business Writing II 3 (3-0-6) EBC_60  M 2 19 19/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: MR.Afonso Lemos 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3  ผู้คุมสอบ: MR.Afonso Lemos, อาจารย ์ 
 ดร.ภาวดี ศรีสังข,์ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
 282361 Technology and Media for Business  3 (3-0-6) EBC_60  M 1 39 17/09/2562 13:00 - 15:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 Communication ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง,  
 อาจารย์ลักษมณ บุญมา 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 282373 English for Tourism Business 3 (3-0-6) EBC_59  M 1 50 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: A.STEVEN BODLEY 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี4 ผู้คุมสอบ: A.STEVEN BODLEY,  
 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์  
 คูหาพิทักษ์ธรรม 
 282471 English for Negotiation 3 (3-0-6) EBC_59  M 1 50 17/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: MR.Afonso Lemos 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี4 ผู้คุมสอบ: MR.Afonso Lemos,  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ,์  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 282472 English for International Trade and Industry 3 (3-0-6) EBC_60  M 1 39 18/09/2562 09:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี3 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร,  
 อาจารย์ ดร.อารยา สุนทรวิภาต 
 282474 English for Logistics Management 3 (3-0-6) M 1 2 15/09/2562 13:00 - 16:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
 282481 Seminar in Business Related Topics 3 (3-0-6) EBC_59  M 1 50 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.ภาวด ีศรีสังข ์
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี4 ผู้คุมสอบ:  

 282482 Practicum 3 (0-9-3) EBC_59  M 1 48 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, อ.ชุติมา  
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี4  สถิตย์เสถียร, อ. ดร.ภาวด ีศรีสังข,์ อ.ธนนท์รัฐ  
 นาคท่ัง, อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล, อ.ภาณุพงศ ์ 
 ศีลสังวรณ,์ อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 29010059 Information Technology Fundamentals 3 (3-0-6) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป1ี M 1 22 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ,์  
 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 29011059 Mathematics for Information Technology 3 (3-0-6) IT_61 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป2ี M 1 10 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 ผู้คุมสอบ:  
 29012059 Business Concepts in Information  3 (3-0-6) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป1ี เรียนรวม  M 1 22 16/09/2562 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.รัฐดากร บ ารงุศาสตร ์
 Technology 282101 ผู้คุมสอบ: อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์,  
 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 29014059 Programming Fundamental I 3 (2-2-5) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป1ี M 1 22 18/09/2562 09:00 - 11:30 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 29014059 Programming Fundamental I 3 (2-2-5) เก็บตก M 2 3 18/09/2562 09:00 - 11:30 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 29022159 Principle of Marketing 3 (3-0-6) IT_60 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป3ี เรียนรวม  M 1 10 14/09/2562 09:00 - 12:00 IT-203: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 27510159 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากจิ,  
 อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
 29024059 Data Structures and Algorithms 3 (2-2-5) IT_61 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป2ี M 1 9 21/09/2562 13:00 - 15:30 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 29024059 Data Structures and Algorithms 3 (2-2-5) เก็บตก M 2 5 21/09/2562 13:00 - 15:30 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 29025059 Database System 3 (2-2-5) IT_61 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป2ี M 1 10 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ,์  
 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 29025159 System Analysis and Designs 3 (2-2-5) IT_60 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป3ี M 1 10 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 29027159 Computer Graphic Design 3 (2-2-5) IT_61 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป2ี M 1 8 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
 ผู้คุมสอบ:  
 29032159 Information Security Management 3 (3-0-6) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 1 12 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 29035059 Database Management System 3 (2-2-5) IT_60 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป3ี M 1 10 20/09/2562 13:00 - 16:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ,์  
 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 29036059 Internet Technology and Services 3 (2-2-5) IT_60 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป3ี M 1 7 19/09/2562 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ,  
 อาจารย์ ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 290370 Internet Technology and Services 3 (2-2-5) เก็บตก M 1 1 19/09/2562 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ,  
 อาจารย์ ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
 29045359 Digital Image Processing 3 (2-2-5) IT_60 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป3ี M 1 9 17/09/2562 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 29049059 Information Technology Seminar 1 (0-2-1) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 1 15 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อ.อรวรรณ  
 จิตตะกาญจน์, อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, อ.  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ, อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, อ.  
 ดร.ธนพล พุกเสง็, อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ, อ.ศรชัย  
 อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ:  
 290491 Capstone Project 3 (0-9-0) เก็บตก M 1 1 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อ.อรวรรณ  
 จิตตะกาญจน์, อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, อ.  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ, อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, อ.  
 ดร.ธนพล พุกเสง็, อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ, อ.ศรชัย  
 อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ:  
 29049259 Cooperative Education 6 (0-18-0) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 1 3 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อ.อรวรรณ  
 จิตตะกาญจน์, อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, อ.  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ, อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, อ.  
 ดร.ธนพล พุกเสง็, อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ, อ.ศรชัย  
 อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ:  
 29049359 Capstone Project I 1 (0-2-1) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 1 5 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อ.อรวรรณ  
 จิตตะกาญจน์, อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, อ.  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ, อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, อ.  
 ดร.ธนพล พุกเสง็, อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ, อ.ศรชัย  
 อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 29049659 Selected Topic in Information Technology II 3 (2-2-5) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 1 15 18/09/2562 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ไพฑูรย ์ศรีนิล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล, อาจารย์  
 ดร.ยศพล ผลาผล 
 29049959 Career Training 2 (0-6-0) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี M 1 6 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อ.อรวรรณ  
 จิตตะกาญจน์, อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, อ.  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ, อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, อ.  
 ดร.ธนพล พุกเสง็, อ.วรวิทย์ พลูสวัสด์ิ, อ.ศรชัย  
 อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ:  
 291101 Data Structure and Algorithms 3 (2-2-5) เก็บตก M 1 2 21/09/2562 13:00 - 15:30 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ธารารัตน์ พวงสวุรรณ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 291473 Special Project 2 2 (0-6-2) เก็บตก M 1 1 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อ.อรวรรณ  
 จิตตะกาญจน์, อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, อ.  
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ, อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, อ.  
 ดร.ธนพล พุกเสง็, อ.วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ, อ.ศรชัย  
 อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ:  

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 85111059 Exercise for Quality of Life 2 (1-2-3) BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 เรียนรวม IT62 M 1 33 14/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อิสริยา ทองห่อ, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 ศรีพุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 85111059 Exercise for Quality of Life 2 (1-2-3) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี  M 2 15 14/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อิสริยา ทองห่อ, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 เรียนรวม GD_62,GJ_62 ศรีพุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 85111059 Exercise for Quality of Life 2 (1-2-3) GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี  M 3 13 14/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อิสริยา ทองห่อ, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 เรียนรวมGB_62, GJ_62 ศรีพุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 85111059 Exercise for Quality of Life 2 (1-2-3) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี  M 4 7 14/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อิสริยา ทองห่อ, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 เรียนรวมGB_62,GD_62 ศรีพุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 85111059 Exercise for Quality of Life 2 (1-2-3) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป1ี เรียนรวม  M 5 22 14/09/2562 13:00 - 15:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อิสริยา ทองห่อ, อ. ดร.วชริาภรณ์  
 BA62 ศรีพุทธ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 153303 Gems Identification 2 (2-0-4) เก็บตก เรียนรวมGJ60 15330359 M 1 1 18/09/2562 10:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  
 นิยมสรวญ 
 15330459 Gems Identification Laboratory 2 (0-6-2) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 7 19/09/2562 13:00 - 16:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค,  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 15630159 Gem Identification and Grading 3 (2-3-4) GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ป3ี  M 1 14 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดุษฎีกุล 
 ,GD_59 การออกแบบเครื่องประดับ ป4ี ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ,  
 ดร.อุมาพร พลายระหาร 
 17010259 Creative Thinking 2 (2-0-4) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี  M 1 7 18/09/2562 10:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 เรียนรวมGB_62,GD_62 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, อาจารย ์ดร.สุรินทร์ อินทะยศ 
 17010259 Creative Thinking 2 (2-0-4) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี  M 2 15 18/09/2562 10:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 เรียนรวมGJ_62,GD_62 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, อาจารย ์ดร.สุรินทร์ อินทะยศ 
 17010259 Creative Thinking 2 (2-0-4) GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี  M 3 13 18/09/2562 10:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 เรียนรวมGB_62,GJ_62 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, อาจารย ์ดร.สุรินทร์ อินทะยศ 
 17220159 Jewelry Design I 3 (2-3-4) เก็บตกGD_59 M 1 1 19/09/2562 09:00 - 12:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ ์ประมวญทรัพย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎี
กุล 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณ ีภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 17220159 Jewelry Design I 3 (2-3-4) GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ป2ี M 2 20 19/09/2562 09:00 - 12:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ ์ประมวญทรัพย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎี
กุล 
 17420659 History of Eastern Art 3 (3-0-6) GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ป2ี M 1 19 18/09/2562 13:00 - 16:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ ์ประมวญทรัพย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, อาจารย์ ดร.นันทรัตน์  
 175305 Gems and Jewelry Advertisement 2 (1-3-2) เก็บตก เรียนพร้อม 17540159 M 1 1 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรชัย รวบรวมเลิศ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ,  
 อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน ์
 18020159 Introduction to Materials Science 3 (3-0-6) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 7 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สายสมร 
  นิยมสรวญ, อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน ์

 19140159 Cooperative Education in Gems and  6 (0-30-5) GJ_59 อัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 1 4 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ, อ.  
 Jewelry Industry ดร.นันทรัตน์ บุนนาค, ผศ. ดร.ณัฐพล ชมแสง,  
 ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ ยิง่สง่า 
 ผู้คุมสอบ:  
 19140159 Cooperative Education in Gems and  6 (0-30-5) GB_59 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 2 1 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์, อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 Jewelry Industry ผู้คุมสอบ:  

ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 15120259 Physical Geology for Fine Art 3 (2-3-4) GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ป2ี M 1 20 20/09/2562 09:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ดร.อุมาพร พลายระหาร 
 ผู้คุมสอบ: ดร.อุมาพร พลายระหาร,  
 อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ 
 15220159 Mineralogy 3 (2-3-4) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 7 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุรินทร์ อินทะยศ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง 
 15220259 Crystallography 3 (2-3-4) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 7 19/09/2562 13:00 - 16:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สุรินทร์ อินทะยศ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ,  
 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
 15320159 Introduction to Gemology 2 (2-0-4) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 13 18/09/2562 13:00 - 15:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดุษฎีกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 15320159 Introduction to Gemology 2 (2-0-4) ทุกกลุ่ม M 2 1 18/09/2562 13:00 - 15:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดุษฎีกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 15320259 Gemological Laboratory 1 (0-3-1) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 13 18/09/2562 10:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ปริญญา ชินดุษฎีกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดษุฎีกลุ,  
 ดร.อุมาพร พลายระหาร 
 15330359 Gems Identification 2 (2-0-4) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 7 18/09/2562 10:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  
 นิยมสรวญ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 15330759 Diamond and Diamond Grading 3 (2-3-4) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 7 20/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 15330759 Diamond and Diamond Grading 3 (2-3-4) ทุกกลุ่ม M 2 4 20/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 15341059 Organic Gems 2 (2-0-4) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 13 17/09/2562 10:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค,  
 อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล ี
 15341059 Organic Gems 2 (2-0-4) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 3 M 2 7 17/09/2562 10:00 - 12:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.นันทรัตน์ บุนนาค 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค,  
 อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล ี
 15530359 Gems and Jewelry Grading and Appraisal 4 (2-6-4) GB_60 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 10 19/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผูส้อน: อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 15530359 Gems and Jewelry Grading and Appraisal 4 (2-6-4) ทุกกลุ่ม M 2 1 19/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 16040459 Small and Medium Enterprises Management 3 (3-0-6) GB_59 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 1 46 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร,  
 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 16520159 Human Resource Management 3 (3-0-6) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี  M 1 13 20/09/2562 09:00 - 12:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีรวัตร สังวาลย,์ อ.จุรีรัตน์ สารรตัน์ 
 เรียนรวมGD59 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 16520159 Human Resource Management 3 (3-0-6) เปิดเสรีทุกกลุ่ม M 4 12 20/09/2562 09:00 - 12:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ธีรวัตร สังวาลย,์ อ.จุรีรัตน์ สารรตัน์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารีย์ เถาว์วงศษ์า 
 16640159 Introduction to International Business 3 (3-0-6) GB_60 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 10 18/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  
 นิยมสรวญ 
 16740159 Sales Management for Gems and Jewelry  3 (3-0-6) GB_60 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี  M 1 10 17/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์ 
 Business เรียนรวม GB_61 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล ี
 16740159 Sales Management for Gems and Jewelry  3 (3-0-6) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 2 13 17/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์ 
 Business ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล ี
 16740159 Sales Management for Gems and Jewelry  3 (3-0-6) ทุกกลุ่ม M 3 8 17/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์ 
 Business ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล ี
 16740359 Project Management 3 (3-0-6) GB_59 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี  M 1 46 17/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์ 
 เรียนรวมGB_60 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร 

REG:F40-01-58 ( รายงานจัดสอบ ) 27/08/62 09:39  หน้า 54/ 72 



 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 16940259 Seminar in Gems and Jewelry Business 3 (3-0-6) GB_59 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 1 46 18/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์, อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร 
 16940259 Seminar in Gems and Jewelry Business 3 (3-0-6) ทุกกลุ่ม M 2 1 18/09/2562 09:00 - 12:00 IT-406: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์, อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน,์  
 อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร 
 17020359 Basic Computer Programs for Design 3 (2-3-4) GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ป2ี M 1 20 16/09/2562 13:00 - 16:00 L-205: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
 17110159 Drawing 3 (2-3-4) GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี M 1 13 16/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ ์ประมวญทรัพย ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล ี
 17110359   Basic Design 3 (2-3-4)GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี M 1 13 19/09/2562 13:00 - 16:00
S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อัคคีรา แสงตะวัน, อ.ดาวรรณ หมัดหล ี

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล,ี  
 ดร.อุมาพร พลายระหาร 
 17110359   Basic Design 3 (2-3-4)ทุกกลุ่ม M 2 1 19/09/2562 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย
ผู้สอน: อ.อัคคีรา แสงตะวัน, อ.ดาวรรณ หมัดหล ี

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล,ี  
 ดร.อุมาพร พลายระหาร 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 17111059  Basic Studio Art I 3 (2-3-4)GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี M 1 13 16/09/2562 09:00 - 12:00
L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อัคคีรา แสงตะวัน, อ.ดาวรรณ หมัดหล ี

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล,ี  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 17111059  Basic Studio Art I 3 (2-3-4)เสรีทุกสาขา M 2 2 16/09/2562 09:00 - 12:00
L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อัคคีรา แสงตะวัน, อ.ดาวรรณ หมัดหล ี

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ดาวรรณ หมัดหล,ี  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 17120159 Jewelry Design for industry I 3 (2-3-4) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 7 20/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย ์ 
 เถาว์วงศ์ษา, อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร 
 17230159 Jewelry Design III 3 (2-3-4) GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ป3ี  M 1 13 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรชัย รวบรวมเลิศ 
 เรียนรวม เก็บตกGD59 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ,  
 อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค 
 17230159 Jewelry Design III 3 (2-3-4) เก็บตก GD_59 M 2 1 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรชัย รวบรวมเลิศ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ,  
 อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค 
 17231159 Costume Jewelry Design 3 (2-3-4) GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ป3ี M 1 13 19/09/2562 09:00 - 12:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรชัย รวบรวมเลิศ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ,  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 17231859 Jewelry Design for Body Matching 3 (2-3-4) GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ป3ี M 1 13 19/09/2562 13:00 - 16:00 S-505: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์  
 เถาว์วงศ์ษา, อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 17240159 Jewelry Packaging Design 2 (1-3-2) GD_59 การออกแบบเครื่องประดับ ป4ี M 1 36 18/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
 17420259 Aesthetics 3 (3-0-6) GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ป2ี M 1 20 20/09/2562 13:00 - 16:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อลงกรณ ์ประมวญทรัพย,์ อ.วรชัย  
 รวบรวมเลิศ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อลงกรณ์  
 ประมวญทรัพย์, อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ 
 17540159 Gems and Jewelry Advertisement 2 (1-3-2) GD_59 การออกแบบเครื่องประดับ ป4ี M 1 36 16/09/2562 13:00 - 15:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.วรชัย รวบรวมเลิศ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ,  
 อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน ์
 17620259 Computer-Aided Design for Jewelry I 3 (2-3-4) GB_60 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี  M 1 10 19/09/2562 09:00 - 12:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 เรียนรวมGB_61 ผู้คุมสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ 
 17620259 Computer-Aided Design for Jewelry I 3 (2-3-4) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี  M 2 13 19/09/2562 09:00 - 12:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 เรียรวมGB_60 ผู้คุมสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ 
 17630259 Computer-Aided Design for Jewelry II 3 (2-3-4) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 7 17/09/2562 13:00 - 16:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
 17630259 Computer-Aided Design for Jewelry II 3 (2-3-4) GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ป3ี M 2 13 17/09/2562 13:00 - 16:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สหรัฐ ณ น่าน 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน,  
 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน ์ยิ่งสง่า 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 18020459 Materials Science for Jewelry Design 2 (1-3-2) GD_59 การออกแบบเครื่องประดับ ป4ี M 1 36 19/09/2562 13:00 - 15:00 S-509: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร 
  นิยมสรวญ, อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล 

 18030459 Mechanical Behavior of Materials 2 (1-3-2) GJ_59 อัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 1 11 17/09/2562 10:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ณัฐพล ชมแสง 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  
 ชมแสง, ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า 
 18120259 Jewelry Making 2 (1-3-2) GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ป2ี M 1 20 17/09/2562 10:00 - 12:00 S-310: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ ยิง่สง่า 
 ผู้คุมสอบ: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง 
 18120459 Jewelry Mastering 2 (1-3-2) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 7 18/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ ยิง่สง่า 
 ผู้คุมสอบ: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า,  
 อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
 18130559 Jewelry Casting 3 (1-4-4) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 7 20/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ณัฐพล ชมแสง 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  
 ชมแสง, อาจารย ์ดร.สุรินทร์ อินทะยศ 
 18130659 Surface Techniques for Jewelry 2 (1-3-2) GJ_59 อัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 1 13 19/09/2562 10:00 - 12:00 S-506: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.ณัฐพล ชมแสง, ผศ. ดร.

สายสมร 
  นิยมสรวญ 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  
 ชมแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  
 นิยมสรวญ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 18230159 Gemstones Cutting and Polishing 2 (1-3-2) GJ_61 อัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 7 21/09/2562 10:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.เผด็จ ภูอากาศ, อ. ดร.สุรินทร ์อินทะ

ยศ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ,  
 อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ 
 18230159 Gemstones Cutting and Polishing 2 (1-3-2) ทุกกลุ่ม M 2 3 21/09/2562 10:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.เผด็จ ภูอากาศ, อ. ดร.สุรินทร ์อินทะ

ยศ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ,  
 อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ 
 18230259 Surface Finishing 2 (1-3-2) GD_60 การออกแบบเครื่องประดับ ป3ี M 1 13 20/09/2562 13:00 - 16:00 S-208: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.สายสมร นิยมสรวญ, ผศ.  
 ดร.ณัฐพล ชมแสง 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร 
  นิยมสรวญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.ณัฐพล ชมแสง 
 18330159 Physical Chemistry 3 (3-0-6) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 7 18/09/2562 13:00 - 16:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ 
 ผู้คุมสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  
 ทองนพคุณ, อาจารย์อัครเดช ฐิศุภกร 
 18330259 Physical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) GJ_60 อัญมณีและเครื่องประดับ ป3ี M 1 7 19/09/2562 10:00 - 12:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: รศ. ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ, ดร.อุมา
พร 
  พลายระหาร 
 ผู้คุมสอบ: รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  
 ทองนพคุณ, ดร.อุมาพร พลายระหาร 
 18420159 Introduction to Material Science and  3 (2-3-4) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี M 1 13 19/09/2562 13:00 - 16:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ ยิง่สง่า 
 Jewelry Making ผู้คุมสอบ: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า,  
 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะอัญมณี ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 19040559 Independent Study 3 (0-9-4) GB_59 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 1 46 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.จุรีรัตน์ สารรัตน์, อ.อัครเดช ฐิศุภกร 
 ผู้คุมสอบ:  
 19040659 Individual study 2 (1-3-2) GD_59 การออกแบบเครื่องประดับ ป4ี M 1 36 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา, อ.อลงกรณ์  
 ประมวญทรพัย,์ อ.วรชัย รวบรวมเลิศ, อ.สหรัฐ  
 ณ น่าน 
 ผู้คุมสอบ:  
ภาควิชา คณะอัญมณี 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 181203 Gems Cutting and Polishing 2 (1-3-3) เก็บตก เรียนรวมGJ61 18230159 M 1 1 21/09/2562 10:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.เผด็จ ภูอากาศ, อ. ดร.สุรินทร ์อินทะ

ยศ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ,  
 อาจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ 

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 87519659 Natural Disasters 3 (3-0-6) ทุกสาขา M 1 68 21/09/2562 13:00 - 16:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณ,ี อ.เพ็ญจนัทร์  
 ละอองมณ ี
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี,  
 อาจารย์เพ็ญจันทร ์ละอองมณี 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) AT_60 เทคโนโลยีการเกษตร ป3ี  M 1 15 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 Innovation เรียนรวมGB_62 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) EBC_62  M 2 19 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 Innovation ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(1- ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี  M 3 15 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 Innovation เรียนรวมAT_60 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) MT_60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี (1-40) M 4 38 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 Innovation ผู้คุมสอบ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อาจารย ์ 
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) MT_60 เทคโนโลยีทางทะเล ป3ี (41-80) M 5 27 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์, อ. ดร.สมบัติ  
 Innovation ฝอยทอง 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อาจารย ์ 
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) EBC_62  M 6 30 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
 Innovation ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(21- ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) EBC_62  M 7 17 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์, อ.อรวรรณ  
 Innovation ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(51- จิตตะกาญจน์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) EBC_62  M 8 42 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 Innovation ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(71- ผู้คุมสอบ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อาจารย ์ 
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ 
 88510059 Logical Thinking and Problem Solving for  2 (1-2-3) เก็บตก เรียนรวมกับEBC62(51-100) M 9 1 22/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 Innovation ผู้คุมสอบ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์,  
 อาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง, อาจารย ์ 
 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ 
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี เรียนรวมกับ  M 1 6 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ไพฑูรย ์ศรีนิล, อ.ธารารัตน์ พวง

สุวรรณ 
 IT_62,EBC_62 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) EBC_62  M 2 49 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ไพฑูรย ์ศรีนิล 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1 (1- ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) EBC_62  M 3 17 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ไพฑูรย ์ศรีนิล, อ.ธารารัตน์ พวง
สุวรรณ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1  
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) EBC_62  M 4 42 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ, อ.ศรชัย  
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(71- อุดมธนาพงศ์ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป1ี  M 5 22 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ไพฑูรย ์ศรีนิล, อ.ธารารัตน์ พวง

สุวรรณ 
 เรียนรวมEBC62,AT62 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี  M 6 16 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 เรียนรวมGD_62,GJ_62 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี  M 7 13 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 เรียมรวม GB_62,GJ_62 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี   M 8 7 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ 
 เรียนรวมGB_62,GD_62 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ,  
 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวสัดิ ์
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี M 9 45 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-313: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.สิริสุดา บวัทองเกื้อ, อ.ธารารัตน์  
 พวงสุวรรณ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์,  
 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
 88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 3 (2-2-5) เก็บตก M 10 1 14/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ไพฑูรย ์ศรีนิล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล,  
 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะดนตรีและการแสดง ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 77037859 ASEAN Living Through Culture 3 (3-0-6) EBC_62  M 1 108 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1 ผู้คุมสอบ:  

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) BA_62 บริหารธุรกิจ ปี 1 เรียนรวม IT62 AT62 M 1 34 17/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชุติมา 

สถิตย์เสถียร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) EBC_62  M 2 55 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: A.STEVEN BODLEY 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1 (1- ผู้คุมสอบ: A.STEVEN BODLEY,  
 อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง, อาจารย์สุทธริักษ์  
 สุวรรณเดชา, อาจารย ์ดร.ภาวดี ศรีสังข์ 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) IT_62 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป1ี  M 3 22 17/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 เรียนรวมBA_62  AT_62 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) LBT_62  M 4 46 17/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร,  
 อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์ 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) LBT_62  M 5 46 17/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป1ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร,  
 อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์ 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน สถาบันภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) GB_62 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 6 15 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) GD_62 การออกแบบเครื่องประดับ ป1ี M 7 13 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) GJ_62 อัญมณีและเครื่องประดับ ป1ี M 8 7 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) MT_62 เทคโนโลยีทางทะเล ป1ี M 9 45 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) AT_62เทคโนโลยีการเกษตร ป1ี  M 10 6 17/09/2562 10:00 - 12:00 IT-405: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 เรียนรวมBA62,IT62 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ,์  
 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) EBC_62  M 11 53 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: A.STEVEN BODLEY 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1  ผู้คุมสอบ: A.STEVEN BODLEY,  
 อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง, อาจารย์สุทธริักษ์  
 สุวรรณเดชา, อาจารย ์ดร.ภาวดี ศรีสังข์ 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) เก็บตก M 12 23 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน สถาบันภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) เก็บตก M 13 6 17/09/2562 10:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร,  
 อาจารย์พัชร ีปรีเปรมโมทย์ 
 99910159 English for Communication 3 (3-0-6) เก็บตก M 14 1 17/09/2562 10:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
 99910259 Collegiate English 3 (3-0-6) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2(1-30)   M 1 40 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 เรียนรวมIT_61 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา, อาจารย์  
 ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 99910259 Collegiate English 3 (3-0-6) LBT_61  M 2 36 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์
 99910259 Collegiate English 3 (3-0-6) LBT_61  M 3 44 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์
 99910259 Collegiate English 3 (3-0-6) เก็บตก M 4 2 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา, อาจารย์  
 ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 99910259 Collegiate English 3 (3-0-6) IT_61 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป2ี  M 5 10 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 เรียนรวมBA_61 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา, อาจารย์  
 ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน สถาบันภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99910259 Collegiate English 3 (3-0-6) MT_61 เทคโนโลยีทางทะเล ป2ี M 6 53 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา, อาจารย์  
 ดร.ภาวดี ศรีสังข ์
 99910259 Collegiate English 3 (3-0-6) เก็บตก M 7 6 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส,  
 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์
 99920159 English Writing for Communication 3 (3-0-6) EBC_61  M 1 40 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 99920159 English Writing for Communication 3 (3-0-6) GB_61 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ป2ี  M 2 14 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 เรียนรวม GD_61,IT_60 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 99920159 English Writing for Communication 3 (3-0-6) GD_61 การออกแบบเครื่องประดับ ป2ี  M 3 18 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 เรียนพร้อม GB_61,IT_60 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 99920159 English Writing for Communication 3 (3-0-6) IT_60 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป3ี เรียนรวม  M 4 10 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 GB_61,GD_61 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
 99920159 English Writing for Communication 3 (3-0-6)  เก็บตก M 5 4 16/09/2562 09:00 - 12:00 IT-403: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ภาณุพงศ ์ศีลสังวรณ ์
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์,  
 อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน สถาบันภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99930659 English Pronunciation 3 (3-0-6) EBC_62  M 1 37 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(1- ผู้คุมสอบ: อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา,  
 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง, อาจารย์ชนาภา  
 ตรีวรรณกุล 
 99930659 English Pronunciation 3 (3-0-6) EBC_62  M 2 35 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(39- ผู้คุมสอบ: อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา,  
 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง, อาจารย์ชนาภา  
 ตรีวรรณกุล 
 99930659 English Pronunciation 3 (3-0-6) EBC_62  M 3 36 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1(77- ผู้คุมสอบ: อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา,  
 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง, อาจารย์ชนาภา  
 ตรีวรรณกุล 
 99930759 English Reading for Science and  3 (3-0-6) AT_61 เทคโนโลยีการเกษตร ป2ี M 1 9 15/09/2562 09:00 - 12:00 IT-202: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์ อ. ดร.ภาวิณ ี 
 Technology สุทธิวิริยะ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ,์  
 อาจารย์ ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2 (1-30) M 1 28 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.TANG YILIN, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์TANG YILIN,  
 อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากิจ,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน สถาบันภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) BA_61 บริหารธุรกิจ ปี 2 (31-43) M 2 10 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.Li Niyu, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์Li Niyu,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) LBT_61  M 3 25 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.Li Niyu, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  ผู้คุมสอบ: อาจารย์Li Niyu,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) LBT_61  M 4 30 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.TANG YILIN, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์TANG YILIN,  
 อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากิจ,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) LBT_61  M 5 25 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.TANG YILIN, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 การจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน ป2ี  
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์TANG YILIN,  
 อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากิจ,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) GJ_59 อัญมณีและเครื่องประดับ ป4ี M 6 16 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204A: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.TANG YILIN, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 

 ผู้คุมสอบ: อาจารย์TANG YILIN,  
 อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากิจ,  
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน สถาบันภาษา ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) IT_59 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป4ี  M 7 14 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.Li Niyu, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 เรียรนรวมBA_61(31-43) ผู้คุมสอบ: อาจารย์Li Niyu,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 
 99940959 Chinese for Communication 3 (3-0-6) EBC_61  M 9 39 17/09/2562 13:00 - 14:30 L-204B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ.Li Niyu, อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ปี2 ผู้คุมสอบ: อาจารย์Li Niyu,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต,  
 อาจารย์สุทธิรักษ์ สวุรรณเดชา 

ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83754361 Clean Technology Innovation 3 (3-0-6) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61,62 M 1 10 16/09/2562 13:00 - 16:00 S-407: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณ ี
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี,  
 อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 83763661 Satellite Oceanography 3 (2-3-4) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61,62 M 1 4 17/09/2562 13:00 - 16:00 L-206B: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณัฐ  
 ภัทรสถาพรกุล, อาจารย์ ดร.บัญชา นลิเกิด 
 83769361 Seminar in Marine Technology II 1 (0-2-1) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61 M 1 12 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: ผศ. ดร.มะลิวัลย ์คุตะโค, ผศ. ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล, ผศ. ดร.เบ็ญจมาศ  
 ไพบูลย์กิจกุล, ผศ. ดร.รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ,  
 ผศ. ดร.มลฤดี สนธ,ิ อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณี,  
 อ.สราวุธ ศิรวิงศ์, อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 ผู้คุมสอบ:  
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา -ไม่ก าหนด- 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83769961 Thesis 12 (0-0-36) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61 M 1 10 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ผศ.  
 ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ผศ. ดร.มะลิวลัย ์ 
 คุตะโค, ผศ. ดร.มลฤดี สนธ,ิ อ. ดร.วิโรจน์  
 ละอองมณ,ี อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, ผศ.  
 ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ:  
ภาควิชา เทคโนโลยีทางทะเล 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83031159 Techniques in water quality analysis 3 (2-3-4) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61,62 M 1 2 16/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธ ิ
 83032159 Oceanography 3 (3-0-6) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61 M 1 1 19/09/2562 09:00 - 12:00 L-106D: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล 
 ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.ธชณัฐ  
 ภัทรสถาพรกุล, ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  
 83245459 Global Navigation System for Coastal  2 (1-3-2) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61,62 M 1 3 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณ ี
 Resources management ผู้คุมสอบ:  

ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
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 มหาวทิยาลัยบรูพา  ตารางสอบรวม-ผู้สอน 
 ระบบจัดตารางเรียน คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคเรียนที่ 1 / 2562 
ภาควิชา - 
 รายวิชา หน่วยกิต ส าหรับนสิิต ประเภท:กลุ่ม จ านวน วันสอบ เวลา ห้องสอบ ผู้สอน/ผู้คุมสอบ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขาวิชา นิสิต 
 83750261 Advanced Geographic Information System  3 (2-3-4) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท62 M 1 7 20/09/2562 09:00 - 12:00 S-410: ห้องบรรยาย ผู้สอน: อ. ดร.วิโรจน์ ละอองมณ ี
 for Marine Technology ผู้คุมสอบ: อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี,  
 อาจารย์เพ็ญจันทร ์ละอองมณี 
 83750361 Advanced Marine Technology 3 (2-3-4) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท62 M 1 7 18/09/2562 09:00 - 12:00 IT-321: ห้องบรรยาย ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 อ.สราวุธ ศิรวิงศ์, อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, อ.  
 ดร.วิโรจน์ ละอองมณ,ี อ. ดร.ธชณัฐ  
 ภัทรสถาพรกุล, อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, ว่าท่ี  
 ร.ต.พิสุทธิ์ เทศสวัสด์ิ, ผศ. ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค,  
 ผศ. ดร.รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ, ผศ. ดร.มลฤดี  
 สนธ,ิ อ. ดร.บัลลังก์ เน่ืองแสง, ผศ. ดร.ชลี  
 ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล,  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี ไพบลูย์กิจกุล 
 83754261 Marine Natural Products 3 (2-3-4) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61,62 M 1 1 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผูส้อน: อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล 
 ผู้คุมสอบ:  
 83761961 Algal Biotechnology 3 (2-3-4) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61,62 M 1 5 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: อ.ภควรรณ เศรษฐมงคล, ผศ.  
 ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค, อ. ดร.บญัชา นิลเกิด, ผศ.  
 ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ:  
 83762661 Marine Restoration 3 (3-0-6) เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท61,62 M 1 2 14/09/2562 00:00 - 00:00 ARR-Arr: Arr ผู้สอน: ผศ. ดร.เบญ็จมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ผศ.  
 ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
 ผู้คุมสอบ:  
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