
อาจารยส์ริณีิ จริเจษฎา

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศกึษา 2563  / 1 2 3 

 
Day/Time

 
7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

จ.   

 4034113 Sec.
01

รุน่ 60 สาขา
วชิา ชวีวทิยา

หมู ่1
742

 

 4034113 Sec.
02

รุน่ 60 สาขาวชิา
ชวีวทิยา หมู ่2

742

 
 4032401 Sec. 01

-
N/A

 

อ.       

 4033110 Sec.
01

รุน่ 61 สาขาวชิา
ชวีวทิยา หมู ่1

742

   

พ.    
 4033109 Sec. 01

รุน่ 61 สาขาวชิา ชวีวทิยา หมู่
1

742
     

พฤ.  

 0001201 Sec. 42
รุน่ 63 สาขาวชิา
เทคโนโลยแีละ

คอมพวิเตอรเ์พื�อการ
ศกึษา หมู ่2

151008

       

ศ.
 4034801 Sec. 01

รุน่ 60 สาขาวชิา ชวีวทิยา หมู ่1
742

   
 4034801 Sec. 02

รุน่ 60 สาขาวชิา ชวีวทิยา หมู ่2
742

 

 
ส.
 

          
 

อา.
 

          
 
1
 

          
 
2
 

          
 
3
 

          
* ขอ้มลูที�ปรากฎอยูใ่นตารางเรยีนประกอบดว้ย รหสัวชิา, Section และหอ้งเรยีน ตามลาํดบั

ตารางสอนอาจารย์
วนัเวลาเรยีน-หอ้ง รหสัวชิา Sec. ชื�อวชิา หนว่ยกติ หมูเ่รยีน สาํรอง

ที�น ั�ง
ลง

ทะเบยีน สอบกลางภาค สอบปลายภาค กรรมการคมุสอบ
กลางภาค

กรรมการคมุสอบ
ปลายภาค

จ.08:40-10:20 
742 

  
4034113

  
 01  ภาษาองักฤษสําหรับ

ชวีวทิยา  2(2-0-4)  รุน่ 60 สาขา ชวีวทิยา
หอ้ง 1  30  30  24 ส.ค. 63 เวลา 13:00-

14:00 หอ้ง 1957  - 
ผศ.ดร.ณัฐวฒัน ์โฆษิตดษิย
นันท์
อ.เฉลมิชยั โสสทุธิ�

จ.10:30-12:10 
742 

  
4034113

  
 02  ภาษาองักฤษสําหรับ

ชวีวทิยา  2(2-0-4)  รุน่ 60 สาขา ชวีวทิยา
หอ้ง 2  32  31  24 ส.ค. 63 เวลา 13:00-

14:00 หอ้ง 230509  - ดร.กติวิชัร ถว้ยงาม
ดร.พนาสนิธุ ์ศรวีเิศษ

พ.09:30-12:10 
742 

  
4033109

  
 01  ชวีวทิยาของเซลล ์  3(3-0-6)  รุน่ 61 สาขา ชวีวทิยา

หอ้ง 1  36  35  27 ส.ค. 63 เวลา 13:00-
14:30 หอ้ง 240703  - อ.รังสมิา สวา่งทพั

อ.รัชนกีร บวรชาติ

พฤ.07:50-10:20   
0001201

 42  ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร  3(3-0-6)  รุน่ 63 สาขา
เทคโนโลยแีละ

 30  30  24 ส.ค. 63 เวลา 15:00-
16:30 หอ้ง 20509 

 - อ.วรนิทรพ์พัิชร วชัรพงษ์เกษม
อ.ชลาวลั วรรณทอง

http://reg.bru.ac.th/registrar/teach_ttable.asp?pagefrom=duty_teach.aspavs229046106=11&officerid=1451&officername=%CA%D4%C3%D4%B3%D5++%A8%D4%C3%E0%A8%C9%AE%D2%26nbsp%3B&acadyear=2563&rnd=44091.5922337963&firstday=14/9/2563&d1=1&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/teach_ttable.asp?pagefrom=duty_teach.aspavs229046106=11&officerid=1451&officername=%CA%D4%C3%D4%B3%D5++%A8%D4%C3%E0%A8%C9%AE%D2%26nbsp%3B&acadyear=2563&rnd=44091.5922337963&firstday=14/9/2563&d1=2&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/teach_ttable.asp?pagefrom=duty_teach.aspavs229046106=11&officerid=1451&officername=%CA%D4%C3%D4%B3%D5++%A8%D4%C3%E0%A8%C9%AE%D2%26nbsp%3B&acadyear=2563&rnd=44091.5922337963&firstday=14/9/2563&semester=2
http://reg.bru.ac.th/registrar/teach_ttable.asp?pagefrom=duty_teach.aspavs229046106=11&officerid=1451&officername=%CA%D4%C3%D4%B3%D5++%A8%D4%C3%E0%A8%C9%AE%D2%26nbsp%3B&acadyear=2563&rnd=44091.5922337963&firstday=14/9/2563&semester=3
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=16008&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=16008&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=7661&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=15996&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=15995&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=14294&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=16005&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1
http://reg.bru.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_ttable&option=1&courseid=16005&normalURL=pagefrom%3Dduty%5Fteach%2Easpavs229046106%3D11%26officerid%3D1451%26officername%3D%25CA%25D4%25C3%25D4%25B3%25D5%2B%2B%25A8%25D4%25C3%25E0%25A8%25C9%25AE%25D2%2526nbsp%253B%26acadyear%3D2563%26rnd%3D44091%2E5922337963%26firstday%3D14%2F9%2F2563%26semester%3D1&acadyear=2563&semester=1


151008   คอมพวิเตอรเ์พื�อการ
ศกึษา หอ้ง 2 

ตารางคมุสอบอาจารย์

รหสัวชิา กลุม่ ชื�อวชิา สอบกลางภาค สอบปลายภาค รุน่ กรรมการคมุสอบ
รว่ม

  0001402  07  จติวทิยาการดําเนนิชวีติกบัการพัฒนาตน 24 ส.ค. 2563
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  0001101  29  ภาษาไทยเพื�อการสื�อสารและการสบืคน้ 24 ส.ค. 2563
เวลา 13:00-14:00

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  0001201  20  ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 24 ส.ค. 2563
เวลา 15:00-16:30

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  0001402  01  จติวทิยาการดําเนนิชวีติกบัการพัฒนาตน 25 ส.ค. 2563
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 220306

- รุน่ 61 สาขาวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  0001202  01  ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1 25 ส.ค. 2563
เวลา 13:00-15:00

หอ้ง 220306

- รุน่ 60 สาขาวชิา การตลาด หมู ่1,รุน่ 61 สาขาวชิา วทิยาการ
คอมพวิเตอร ์หมู ่1

 อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  0002701  01  คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื�อชวีติ

26 ส.ค. 2563
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  9551103  01  กายวภิาคศาสตรแ์ละสรวีทิยา 1 26 ส.ค. 2563
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  9551101  01  ชวีเคมี 26 ส.ค. 2563
เวลา 15:00-16:00

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  9551102  01  จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยา 28 ส.ค. 2563
เวลา 09:00-10:00

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

  9551104  01  การพัฒนาทกัษะการคดิอยา่งเป็นระบบ 28 ส.ค. 2563
เวลา 11:00-12:00

หอ้ง 220306

- รุน่ 63 สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์หมู ่1  อ.ฉววีรรณ ยอด
อนิทร์

หมายเหต ุ  C = Lecture  L = Lab  R = ประชมุ  S = Self Study  T = ตวิ


