
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางบรรยายสรปุ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ 

จังหวัดพังงา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 



-2- 

ตารางบรรยายสรุป 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัพงังา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

เดือน 
วันเสาร์ 

เดือน 
วันอาทิตย์ 

วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
ก.ค. 
2562 

13 ECO1121 
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์ 
บรรยายสดห้อง 201 

 

 

ก.ค. 
2562 

14 SOC1003 
อ.ภคพล เส้นขาว 

เทปบรรยาย 

POL2109 
ผศ.ดร.ศุภัทรา อ านวยสวัสดิ์ 

บรรยายสดห้อง 202 

LAW2001 
อ.ดวงฤทัย บุญญาเสถียร 

บรรยายสดห้อง 203 
  

  

  

ก.ค. 
2562 

20 MTH1003 
อ.อนันต์ 

เหลืองนภาเลิศ 
บรรยายสดห้อง 201 

 ก.ค. 
2562 

21 MTH1003 
อ.อนันต์ 

เหลืองนภาเลิศ 
บรรยายสดห้อง 203 

 

POL2200 
อ.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล 

บรรยายสดห้อง 202 

POL3316 
รศ.ดร.ด ารงศักดิ์ จันโททัย 

บรรยายสดห้อง 204 

STA1003 
รศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล 

เทปบรรยาย 

STA2016 
รศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล 

เทปบรรยาย 
 LAW2005 

รศ.ดร.กัลยา ตัณศิริ 
เทปบรรยาย 

  



-3- 

ตารางบรรยายสรุป 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัพงังา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

เดือน วันเสาร์ เดือน วันอาทิตย์ 

วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
ส.ค. 
2562 

3 MTH1003 
อ.อนันต์ 

เหลืองนภาเลิศ 
บรรยายสดห้อง 201 

 ส.ค. 
2562 

4 MTH1003 
อ.อนันต์ 

เหลืองนภาเลิศ 
บรรยายสดห้อง 203 

 

LAW2006 
รศ.ประเทือง ธนิยผล 
บรรยายสดห้อง 202 

FIN2101 
อ.เปาว์ จ าปาเงิน 

บรรยายสดห้อง 204 

POL3300 
ผศ.ดร.วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 

บรรยายสดห้อง 203 

 

LAW4003 
รศ.จตุพร วงศ์ทองสรรค์ 
บรรยายสดห้อง 204 

LAW3010 
ผศ.ดร.นันทรัตน์ เตชะมา 

เทปบรรยาย 

LAW3003 
ผศ.ดร.นันทรัตน์ เตชะมา 

บรรยายสดห้อง 301 

 

ส.ค. 
2562 

10 PSY1001 
อ.ภูริเดช พาหุยุทธ์ 

บรรยายสดห้อง 201 
 

ส.ค. 
2562 

11 LAW1001 
อ.ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา 

บรรยายสดห้อง 204 
 LAW2004 

อ.ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา 
บรรยายสดห้อง 202 

 

POL2300 
รศ.เสาวลักษณ์ สุขวิรัช 
บรรยายสดห้อง 203 

 LAW3001 
รศ.เรืองยศ แสนภักด ี

เทปบรรยาย 

LAW2010 
รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ 
บรรยายสดห้อง 202 

 LAW3038 
อ.สุภธิดา สุกใส 

บรรยายสดห้อง 203 
 

MGT4004 
อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน์ 

เทปบรรยาย 
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ตารางบรรยายสรุป 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัพงังา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

เดือน วันเสาร์ เดือน วันอาทิตย์ 

วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
ส.ค. 
2562 

17 LIS1001 
ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์ 

บรรยายสดห้อง 201 
 
 

ส.ค. 
2562 

18 ENG1001 
อ.ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์ 
บรรยายสดห้อง 204 

 MKT2101 
อ.สนทรียา โสภารัตน์ 
บรรยายสดห้อง 202 

 

ACC2134 
อ.ดร.นรินทิพย์ ฉลาดพจนพร 

บรรยายสดห้อง 203 
 STA1003 

รศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล 
เทปบรรยาย 

MCS2170 (MCS4602) 
อ.ดร.กิรต ิคเชนทวา 

MCS4190 
อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ 

เทปบรรยาย 

LAW4004 
รศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค ์

MCS1150 (MCS1100) 
อ.ดร.กิรต ิคเชนทวา 
     เทปบรรยาย 

MGT2201 
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ 
บรรยายสดห้อง 202 

 ก.ย. 
2562 

7 ACC1101 
รศ.นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร 
บรรยายสดห้อง 201 

 

ก.ย. 
2562 

8 POL2106 
อ.ดร.กฤติธี ศรีเกตุ 

บรรยายสดห้อง 204 
 MCS1151 (MCS1101) 

รศ.ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ 
                     เทปบรรยาย 

MCS1350 (MCS1300) 
อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ 
บรรยายสดห้อง 203 

 STA2016 
อ.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ 

เทปบรรยาย 

LAW2011 
อ.นันทพล พุทธพงษ์ 

เทปบรรยาย 

MGT4207 
อ.สายพิณ สันทัด 

เทปบรรยาย 

 

 MCS2162 (MCS2603) 
ผศ.ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ 

เทปบรรยาย 
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ตารางบรรยายสรุป 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัพงังา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

เดือน วันเสาร์ เดือน วันอาทิตย์ 

วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
ก.ย. 
2562 

14 GAS2802 
อ.ปัญญา พุดซ้อน 

เทปบรรยาย 

ก.ย. 
2562 

15  

MGT2101 
ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์ 

บรรยายสดห้อง 202 
 

MGT3310 
อ.ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ 

เทปบรรยาย 

BUS2101 
รศ.ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ 

เทปบรรยาย 

 

POL2102 
ผศ.ปุณณดา อิงคุลานนท์ 

เทปบรรยาย 

MGT3404 
ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์ 

เทปบรรยาย 

LAW2002 
ผศ.ภัทรวรรณ ทองใหญ่ 

บรรยายสดห้อง 201 
 

 

ก.ย. 
2562 

21  ก.ย. 
2562 

22 PHI1003 
รศ.วิโรจ นาคชาตรี 
บรรยายสดห้อง 204 

 ART1003 
ผศ.ดร.ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ 

เทปบรรยาย 

LAW4007 
รศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค ์

บรรยายสดห้อง 203 
 POL4310 

รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ 
เทปบรรยาย 

LAW3006 
อ.กุลทิตา ยุวะหงส์ 

เทปบรรยาย 

MGT4208 
อ.ดร.ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ 

เทปบรรยาย 

POL3313 
รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ 
บรรยายสดห้อง 202 

 MGT3203 
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า 

เทปบรรยาย 
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ตารางบรรยายสรุป 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัพงังา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

เดือน วันเสาร์ เดือน วันอาทิตย์ 

วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
ก.ย. 
2562 

28 HPR1001 
อ.สหชัย ชัชวาล 

บรรยายสดห้อง 201 
 

ก.ย. 
2562 

29 THA1001 
ผศ.พรทิพย์ วนรัฐิกาล 
บรรยายสดห้อง 203 

 MCS1450 (MCS1400) 
ผศ.วันดี ชวดนุช 

เทปบรรยาย 

ENG2001 
ผศ.คนึงนิตย์ จันทุรัตน์ 
บรรยายสดห้อง 201 

 LAW3004 
ผศ.พัชรดา เอ้ือวรรณกิจ 

เทปบรรยาย 

 

POL4348 
รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ 

เทปบรรยาย 

LAW4002 
ผศ.พัชรดา เอ้ือวรรณกิจ 

เทปบรรยาย 
  POL1101 

รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ 
บรรยายสดห้อง 204 

 ต.ค. 
2562 

5 ECO1003 
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ 
บรรยายสดห้อง 201 

 
 

ต.ค. 
2562 

6  

MGT2202 
อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน์ 

บรรยายสดห้อง 202 
 

 

LAW3005 
อ.พิชญ์ วิทยารัฐ 

เทปบรรยาย 

MCS4151 
อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

เทปบรรยาย 

MCS3190 (MCS4603) 
ผศ.ดร.สุระชัย ชูผกา 

เทปบรรยาย 

MCS4160 (MCS4601) 
ผศ.ดร.สุระชัย ชูผกา 

เทปบรรยาย 

MGT3102 
ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ 

เทปบรรยาย 
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ตารางบรรยายสรุป 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัพงังา 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

เดือน วันเสาร์ เดือน วันอาทิตย์ 

วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. วันที่ 09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

ต.ค. 
2562 

12  ต.ค. 
2562 

13  
 
 
 
 

งดการบรรยาย 

LAW1003 
ผศ.กนกวรรณ ผลศรัทธา 

บรรยายสดห้อง 201 
 MGT3405 

อ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร 
เทปบรรยาย 

LAW4062 
อ.ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ 

เทปบรรยาย 
 

ต.ค. 
2562 

19  ต.ค. 
2562 

20  

  

MCS3250 (MCS2203) 
อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย 

เทปบรรยาย 

 

MCS4170 (MCS4106) 
รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ 

เทปบรรยาย 

POL4100 
อ.เพ่ิมศักดิ์ จะเรียมพันธ์ 

บรรยายสดห้อง 203 
   

 


