
วัน/เวลา 0800-0915 0925-1040 1050-1205 1215-1330 1340-1455 1505-1620
ACC1102 MGT1001 MCS2390 GAS2802 MCS1250 MCS2160

จ. (MCS2108) (MCS2200) (MCS2106)
รศ.ดร.กฤตยิา ผศ.มนตรี ผศ.ชตุมิา อ.ดร.วิมลมาลย์ อ.อภิสทิธิ์ อ.อาลี

อ.ศาวิตรี อ.ดร.วณฐัพงศ์
MGT3204 MGT4206 MGT2102 HRM2101 MGT3402 MGT3409
อ.ไตรภพ อ.ศาวิตรี รศ.ดร.สมพล ผศ.ดร.สนิทนุช ผศ.มนตรี อ.ดร.นรพล

อ.ดร.สนิาท
MCS2260 MCS3281 MGT3403 MGT4209 MCS3151 MCS2150

(MCS2201) (MCS3206) (MCS3100) (MCS2100)
รศ.วาริศา รศ.วาริศา อ.ดร.สมฉวี ผศ.ดร.วิไลพรรณ อ.วิชชตุา อ.ดร.จารุวรรณ

อ.ดร.ภาณฤุทธิ์ และคณะ
MCS4106 MCS2203 MGT3101 MGT3205 MGT3401 MGT3408
รศ.ฐาปะนะ อ.บัณฑิต ผศ.ดร.ศุภสทิธิ์ ผศ.ดร.มัลลกิา ศ.ดร.ปิยะฉตัร อ.ดร.สมฉวี

อ.สายพิณ
THA1003 ENG1002 MCS2161 MCS3460 MCS4150 MCS4603

ผศ.ดร.สหะโรจน์ ผศ.วรัตนันท์ (MCS2602) (MCS3403) (MCS4103) รศ.ดร.สรุะชยั
และคณะ รศ.ฐาปะนะ ผศ.วันดี ผศ.ชตุมิา

วัน/เวลา 0800-0915 0925-1040 1050-1205 1215-1330 1340-1455 1505-1620
HIS1001 ECO1122 POL1100 POL2100

(ECO1102)
อ.ดร.นันทพร อ.ดร.อภิวีร์ อ.ดร.กฤตธิี อ.ดร.กฤตธิี

และคณะ อ.วิมลรัตน์ และคณะ และคณะ
MCS1460 MCS3152 RAM1000 POL2303 POL4128

(MCS3104) ผศ.ดร.รุง่รัตนา รศ.ดร.รวิภา ผศ.ดร.ศุภัทรา
อ.บัณฑิต อ.ดร.ภาณฤุทธิ์ และคณะ รศ.ดร.นิธิตา อ.ดร.บุญเกียรติ

POL2107 POL3311 POL2302 POL3301 THA1002 HIS1201
อ.ดร.กฤตธิี รศ.ดร.รวิภา รศ.ดร.ปรัชญา รศ.ดร.ปิยะนุช ผศ.ดร.รุง่ภัสสรณ์ ผศ.ดร.กิตยิวดี
อ.ปิยะภพ และคณะ และคณะ รศ.ดร.ปรัชญา รศ.อดลุย์ และคณะ
SCI1003 ENG2002 POL3330 POL4312 POL2203
ผศ.พิทยา อ.ดร.แก้วกัลยา รศ.ดร.ปรัชญา ผศ.พรนัชชา ผศ.อัญชลี
และคณะ รศ.เสาวลกัษณ์ ผศ.ดร.วีระยทุธ
POL3329 POL3302 POL4349 POL4350 POL2108 POL2301

รศ.ดร.ด ารงศักดิ์ รศ.ดร.วิทยา รศ.ดร.ปรัชญา รศ.ดร.ปิยะนุช รศ.ดร.ปรัชญา รศ.ดร.ปิยะนุช

ผศ.ดร.รัฐศิรินทร์ อ.ดร.ธีระพล และคณะ รศ.พงศ์สณัห์ และคณะ รศ.พงศ์สณัห์

พ.

พฤ.

ศ.

ศ.
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พ.
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วัน/เวลา 0800-0915 0925-1040 1050-1205 1215-1330 1340-1455 1505-1620

LAW2116 LAW3108 LAW3117 LAW3102 LAW2113 LAW2108
(LAW2016/2015) (LAW3008) (LAW3066) (LAW3002) (LAW2013) (LAW2008)

ผศ.ดร.สลลิ ผศ.ดร.ธีรนิติ์ รศ.ดร.ณฐ ผศ.รัฐศักดิ์ อ.ฐิตพิร รศ.จรัล
และคณะ และคณะ และคณะ ผศ.สทิธิภาคย์ และคณะ และคณะ

HIS1003 LAW2112 LAW2109 LAW4108 LAW4101
(LAW2012) (LAW2009) (LAW4008) (LAW4001)

อ.จรีะพล รศ.สเุมธ อ.สณุชิญา อ.กุลทิตา รศ.พัชรดา
และคณะ และคณะ และคณะ และคณะ และคณะ

LAW1104 LAW4156 LAW3133 LAW4134 LAW4105 LAW3112
(LAW1004) (LAW4056) (LAW3033) (LAW4034) (LAW4005) (LAW3012)
รศ.ประเทือง ผศ.ดร.สลลิ รศ.จตพุร รศ.จตพุร รศ.สเุมธ รศ.ดร.ณฐ

และคณะ ผศ.ดร.พรพรหม และคณะ และคณะ และคณะ และคณะ
LAW1102 BIO2202 LAW3107 LAW3111 LAW3109

(LAW1002) (LAW3007) (LAW3011) (LAW3009)
รศ.ดร.กัลยา ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ผศ.ดร.นันทรัตน์ อ.ดร.พิชญ์ ผศ.ศิริพร
และคณะ และคณะ และคณะ และคณะ และคณะ

LAW2103 LAW2107 LAW4110 LAW4109 LAW4106 INT1004

(LAW2003) (LAW2007) (LAW4010) (LAW4009) (LAW4006)
รศ.ดร.สมุาลี อ.ภาณุ รศ.ดร.ณฐ รศ.ดร.สมุาลี ผศ.ดร.สลลิ รศ.ดร.อุไร

และคณะ อ.มาโนช และคณะ และคณะ และคณะ และคณะ
      จัดท าโดย : หน่วยจัดตารางสอน

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.
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