ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 9 (รหัส 59140601101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

AP 68205 3(2-2-5)
การศึกษาอิ สะทางการบริ หารการศึกษา
เสาร์

ปฏิ บตั ิ การการศึกษาอิ สระ
รศ.ดร.สมคิด สร้อยนํ7า และคณะ
ห้อง 1702
AP 68207 3(2-2-5)
วิ ธีวิจยั เชิ งคุณภาพทางการบริ หารการศึกษา

อาทิตย์

ดร.นวัตกร หอมสิน, ผศ.ดร.แน่ งน้อย ย่านวารี
และ ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์
ห้อง 1702

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 10 (รหัส 59140601101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

AP 66101 3(2-2-5)
สถิ ติชนั D สูงสําหรับการวิ จยั ทางพฤติ กรรมศาสตร์

TE 55301 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษขันD กลางสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา

รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล, ผศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ H ศรีจนั ทร์
และ ดร.นวัตกร หอมสิน

ผศ.ดร.รพีพร สร้อยนํ7า และ รศ.ดร.ประยงค์ กลันฤทธิ
@
H

ห้อง 1701
AP67101 3(2-2-5)
กระแสโลกาภิ วตั น์ ที<ส่งผลต่อการเปลี<ยนแปลง
การบริ หารการศึกษา

ห้อง 1701

ดร.พนายุทธ เชยบาล และผศ.ดร.สวัสดิ H โพธิวฒ
ั น์
ห้อง 1701
เริม@ เรียนวันที@ 12 ธันวาคม 2558 (ภาคเรียนที@ 2) ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่น 1 (รหัส 59140608101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1
2
3
4
8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
TE 55302 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษขันD สูงสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา

5
6
7
8
13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
CP 14203 2(1-2-3)
สถิ ติศาสตร์ขนั D สูงเพื<อการวิ จยั ทางการศึกษา

รศ.ดร.ประยงค์ กลันฤทธิ
@
H, ผศ.ดร.รพีพร สร้อยนํ7า
และ ดร.สุภทั รา วันเพ็ญ

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, ดร.เอกราช ดีนาง
และ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม

ห้อง 1706

ห้อง 1706
CP 11102 2(1-2-3)
หลักการสอนและการเรียนรู้
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
และ ผศ.ดร.สมยศ ชิดมงคล
ห้อง 1706

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

1
2
3
4
8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
DP 11101 3(2-2-5)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากับความพร้อมของท้องถิ< น

5
6
7
8
13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
DP 12101 3(2-2-5)
ระเบียบวิ จยั และสถิ ติขนั D สูง

ดร.ประจญ กิง@ มิง@ แฮ และ ดร.ธนกฤต ทุรสิ ุทธิ H

ดร.ธนกฤต ทุรสิ ุทธิ H และ ผศ.ดร.สุภรี ์ สมอนา

ห้อง 1401

ห้อง 1401
DP 55101 3(2-2-5)
คอมพิ วเตอร์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา

อาทิตย์

ดร.ไพศาล แน่ นอุดร และ ดร.บุษกร สุขแสน
ห้อง 1401

*เปิ ดสําหรับ นายเดชชาติ โกพลรัตน์ รหัสนักศึกษา 58140802110

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 8 (รหัส 58140802101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

อาทิตย์

1
2
3
4
8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
DP 31202 12(540)
วิ ทยานิ พนธ์ 2
ดร.ประจญ กิง@ มิง@ แฮ, ดร.ธนกฤต ทุรสิ ทุ ธิ H, ดร.บุษกร สุขแสน
ผศ.ดร.สุภรี ์ สมอนา และ ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์

ห้องประชุม ชัน7 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

5
6
7
8
13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 11 (รหัส 59120805101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
1
2
3
4
วัน / เวลา 8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
DM 11101 3(2-2-5)
แนวคิ ดและทฤษฎีการพัฒนาและหลักยุทธศาสตร์การพัฒนา
เสาร์

5
6
7
8
13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
DM 12101 3(2-2-5)
การวิ จยั ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดร.ประจญ กิง@ มิง@ แฮ และ ดร.ธนกฤต ทุรสิ ุทธิ H

ดร.ธนกฤต ทุรสิ ุทธิ H และ ผศ.ดร.สุภรี ์ สมอนา

ห้อง 1402
DM 55101 3(2-2-5)
คอมพิ วเตอร์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา

ห้อง 1402
DM 11102 3(2-2-5)
การวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์และการดําเนิ นโครงการ

ดร.ไพศาล แน่ นอุดร และ ดร.บุษกร สุขแสน

ดร.ประจญ กิง@ มิง@ แฮ และ ผศ.ดร.สุขมุ วิทย์ ไสยโสภณ

ห้อง 1402

ห้อง 1402

อาทิตย์

เริม
# เรียน เป็ นภาคเรียนที# 1

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผู้พดู ภาษาอื<น รุ่น 10 (รหัส 59120803101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน/เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

7

8

TE 53112 3(2-2-5)

14.00-15.00
15.00-16.00
TE 10102 3(2-2-5)

16.00-17.00

ภาษาศาสตร์ประยุกต์สาํ หรับผูส้ อนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีหลักสูตรและการสอนสําหรับผูส้ อนภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.รพีพร สร้อยนํ7า และ ดร.ขวัญฤดี เคนหาราช

รศ.ดร.สมคิด สร้อยนํ7า และ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม

ห้อง 1503

ห้อง 1503

TE 55114 3(2-2-5)
การทดสอบและการประเมิ นผลทางภาษา

TE 55104 3(2-2-5)
การอ่านและการเขียนทางวิ ชาการ

รศ.ดร.ประยงค์ กลันฤทธิ
@
H และ ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง

รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร และ ผศ.ดร.รพีพร สร้อยนํ7า

ห้อง 1503

ห้อง 1503

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผู้พดู ภาษาอื<น รุ่น 9 (รหัส 58120803101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ

1

2

3

4

วัน / เวลา

08.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

5

6

13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น.

7

8

15.00-16.00 น.

15.00-16.00 น.

TE 56202 (12 หน่ วยกิ ต)
วิ ทยานิ พนธ์
เสาร์

ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร และอาจารย์ทป@ี รึกษาวิทยานิพนธ์
ห้อง 1504

อาทิตย์

ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 18 (รหัส 59120609101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

1
08.00-09.00

2
09.00-10.00

3
10.00-11.00

4
11.00-12.00

ศุกร์
CI 14502 3(2-2-5)
สถิ ติเพื<อการวิ จยั
เสาร์

รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล และ ดร.บุษวรรณ แสนปลืม7
ห้อง 1604
Cl 12502 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

อาทิตย์

5
13.00-14.00

6
7
14.00-15.00
15.00-16.00
CI12505 3(2-2-5)
หลักการศึกษาและการเรียนรู*้

ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
ห้อง 1604
CI12601 3(2-2-5)
การเรียนการสอนเพื<อพัฒนากระบวนการคิ ด
ดร.รุง่ ทิวา จันทน์วฒ
ั นวงศ์, ดร.ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ
และ ดร.ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล
ห้อง 1604

ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว, ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต,
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
ห้อง 1604

* นักศึกษาเรียนวิชานี7 3 คน ได้แก่ นายธนาคาร ธรรมรี (รหัส 59120609112)/ นายเนาวรัตน์ ทะแพงพันธ์ (รหัส 59120609114)
และ นางสาวชลิดา ชมภูนาวัฒน์ (รหัส 59120609115)

8
16.00-17.00

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 17 (รหัสนักศึกษา 581206091011)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

1
08.00-09.00

2
3
09.00-10.00
10.00-11.00
Cl 20601 12 หน่ วยกิ ต
วิ ทยานิ พนธ์
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
และอาจารย์ทป@ี รึกษาวิทยานิพนธ์
ห้อง 1605

4
11.00-12.00

5
13.00-14.00

6
14.00-15.00

7
15.00-16.00

8
16.00-17.00

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 17 (รหัส 58120605101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

AM 56901 12(540)
วิ ทยานิ พนธ์
เสาร์

ดร.พนายุทธ เชยบาล, ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทกั ษ์
และอาจารย์ทป@ี รึกษาวิทยานิพนธ์

พบอาจารย์ทป@ี รึกษาวิทยานิพนธ์

ห้อง 1504

ห้อง 1504

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 18 (รหัส 59120605101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

AM 53105 3(2-2-5)
กระบวนทัศน์ ใหม่ในการบริ หารและการประกันคุณภาพการศึกษา

AM 53102 3(2-2-5)
ความเป็ นนักบริ หารมืออาชีพ

รศ.มานิต ปวริญญานนท์ และ ผศ.ดร.สุวทิ ย์ นามมหาจักร์

ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน และ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

ห้อง 1703
AM 54104 3(2-2-5)
ภาวะผูน้ ําทางการบริ หาร

ห้อง 1703
AM 54103 3(2-2-5)
การวิ จยั เชิ งคุณภาพ

รศ.ดร.สมคิด สร้อยนํ7า และ ดร.พิมพ์พร จารุจติ ร์

ดร.นวัตกร หอมสิน, ผศ.ดร.แน่ งน้อย ย่านวารี
และ ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์
ห้อง 1703

ห้อง 1703
นศ. 30 คน

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 4 (รหัส 59130702101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

1
2
3
4
8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.

5
13.00-14.00 น.

6
14.00-15.00 น.

7
8
15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

MB 56401 (12 หน่ วยกิ ต)
วิ ทยานิ พนธ์
เสาร์

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย และอาจารย์ทป@ี รึกษาวิทยานิพนธ์

ห้อง 1605

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 5 (รหัส 59130702101)
ภาคเรียนทีG 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

1
2
3
4
8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
MB 25104 3(3-0-6)
การจัดการการผลิ ต

เสาร์

อาทิตย์

นศ. 12 คน

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง และ
Prof.Dr.Jeffrey C. Nash

5
13.00-14.00 น.

6
14.00-15.00 น.

7
8
15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

MB 55001 3(2-2-5)
คอมพิ วเตอร์สาํ หรับนักศึกษาบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต

ผศ.ดร.กริช สมกันธา และคณะ

ห้อง 1705
MB 25304 3(3-0-6)
จริ ยธรรมทางธุรกิ จ

ห้อง 1705
MB 35103 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ และ
ดร.สารทิศ สกุลคู

ดร.พัชรี ผาสุก และคณะ

ห้อง 1705

ห้อง 1705

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 1 (รหัส 59120603101)
ภาคเรียนทีG 2 ปี การศึกษา 2559
1
2
คาบ
วัน / เวลา 8.00 -9.00 9.00-10.00

เสาร์

3

4

5

6

7

8

9

10

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

SE 14603 2(1-2-3)

SE 14602* 2(1-2-3)

SE 12603 2(1-2-3)

สถิติศาสตร์เพืGอการวิ จยั ด้านวิ ทยาศาสตร์ศึกษา

การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้

ประวัติและปรัชญาวิ ทยาศาสตร์

รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
และ ดร.พัชรินทร์ ชมภูวเิ ศษ
ห้อง 1603

ดร.จันทร์จริ า จูมพลหล้า และ
ผศ.ดร.หนูกร ปฐมพรรษ และ
ห้อง 1603

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
และ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
ห้อง 1603
SE 12604 2(0-4-2)
สัมมนาทางวิ ทยาศาสตร์ศึกษา

SE 21602 2(1-2-3) โลก ดาราศาสตร์และอวกาศสําหรับครู

ดร.จุฑารัตน์ กลินL แก้วณรงค์, ผศ.ยอดยิงL ชาวพงษ์
ห้อง 1602

SE 22602 2(1-2-3) เคมีในโรงเรียน

อาทิตย์

รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพลู วรรณ
ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว และ
Prof. Dr. Jeffrey C. Nash

ผศ.ดร.เพียว ผาใต้, ดร.จิญาภา ศรีภริ มย์
ห้อง 1606
SE 23601 2(1-2-3) แนวคิ ดทางวิ ทยาศาสตร์ชีวภาพสําหรับครู

ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล, ดร.วิวรรธ์ แก่นสา

ห้อง 1603

ห้อง 1605

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา รุ่น 2 (รหัส 59120610101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

นศ. 13 คน

1
2
3
4
8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.

5
13.00-14.00 น.

6
7
8
14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

RE 14502 3(2-2-5)
สถิ ติเพื<อการวิ จยั การศึกษา

RE 14515 3(2-2-5)
การประเมิ นคุณภาพการศึกษา

ดร.นครชัย ชาญอุไร และ
ดร.เอกราช ดีนาง

ดร.พัชรินทร์ ชมภูวเิ ศษ, ดร.มณีญา สุราช
และ ดร.นครชัย ชาญอุไร

ห้อง 1601
RE 14516 3(2-2-5)
การออกแบบการวิ จยั และผสมผสานวิ ธี

ห้อง 1601
RE 14508 3(2-2-5)
การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิW ทางการเรียน

ผศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ H ศรีจนั ทร์, ดร.เอกราช ดีนาง
และ ดร.นครชัย ชาญอุไร

ผศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ H ศรีจนั ทร์,ดร.มณีญา สุราช
และ ดร.พัชรินทร์ ชมภูวเิ ศษ

ห้อง 1601

ห้อง 1601

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา รุ่น 1 (รหัส 58120610101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

1
2
3
4
8.00 -9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
RE 20601 12(540)
วิ ทยานิ พนธ์

อาทิตย์

ดร.นครชัย ชาญอุไร, ผศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ H ศรีจนั ทร์
ดร.มณีญา สุราช, ดร.เอกราช ดีนาง
และ ดร.พัชรินทร์ ชมภูวเิ ศษ
ห้อง 1605

นศ. 7 คน

5
13.00-14.00 น.

6
7
8
14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 1 (รหัส 58121401101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

HM31201 12(540)
วิ ทยานิ พนธ์
อาทิตย์

ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ Hภิญโญ

ห้อง 1702
นศ. 5 คน

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 2 (รหัส 59121401101)
ภาคเรียนที< 2 ปี การศึกษา 2559
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

HM 11102 3(2-2-5)
สถิ ติศาสตร์สาํ หรับการวิ จยั

HM 11103 3(2-2-5)
สัมมนางานวิ จยั ในการสาธารณสุข

ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล และ ดร.ลลิตภัทร เหง้าพรหมมินทร์

ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์ และ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล

ห้อง 1502
HM 11101 3(2-2-5)
วิ ทยาระเบียบวิ ธีวิจยั สําหรับการสาธารณสุข

ห้อง 1502
HM 55501 3(2-2-5)
คอมพิ วเตอร์สาํ หรับการสาธารณสุข

ดร.สังคม ศุภรัตนกุล และ ดร.ลลิตภัทร เหง้าพรหมมินทร์

ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี และ อ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล

ห้อง 1502

ห้อง 1502

นศ. 5 คน
*เปิ ดภาคเรียนที# 1 ในวันที# 24 ธ.ค. 59

