
เวลา \ บร4 211 212 213 214 215
AM03 PE07 AM09 AM06 PE06 

อ.ดร.เอื+ออารี  บุญเพิ1ม ผศ.ดร.อัจฉรา  ปาจีนบูรวรรณ์ อ.อรรถวุฒ ิ วงศ์ประดษิฐ์ ผศ.ดร.พีระศักดิD  อนิทรไพบูลย์ ผศ.ดร.วันหยก  อตเิศรษฐพงศ์
ผศ.ดร.ปรัชญา  บุญประเสรฐิ อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวชิัย ผศ.ดร.ธวกิานต์  ตรียะประเสรฐิ อ.ดร.ชัยณรงค์  เกษามูล อ.ดร.บวร  คูหรัิญ
ผศ.ดร.สุพัชระ  คงนวน อ.ดร.จุมพฏ อนิตระกูล ผศ.บุปผา ไกรสัย อ.ดร.นวลักษณ์  ทองจับ อ.ดร.วชิัยรัตน์  จันที

AM04 MA04 MA11 AM01 MA10
ผศ.ดร.ปรัชญา  บุญประเสรฐิ รศ.ดร.ปุณชญา  พัฒนางกูร ผศ.บุปผา ไกรสัย อ.ดร.วรรณวรัตม์  อันลํ+าเลศิ อ.ดร.บวร  คูหรัิญ
ผศ.ดร.วชิัย วทิยาเกียรตเิลศิ ผศ.ดร.อัจฉรา  ปาจีนบูรวรรณ์ อ.อรรถวุฒ ิ วงศ์ประดษิฐ์ ผศ.ดร.วันหยก  อตเิศรษฐพงศ์ อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวชิัย
อ.ดร.นวลักษณ์  ทองจับ อ.ดร.นันทพัทธ ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ อ.ดร.จุมพฏ อนิตระกูล อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภริดี อ.ดร.วชิัยรัตน์  จันที

10.15-10.30
MA12 MA01 AM13 AM08 MA05

อ.ดร.ญาณศิา ชัยยา ผศ.ศริจิันทร์  เวสารัชศาต ผศ.ดร.วันหยก  อตเิศรษฐพงศ์ อ.ดร.ชัยณรงค์  เกษามูล อ.ดร.นันทพัทธ ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร ผศ.บุปผา ไกรสัย อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภริดี ผศ.ดร.พีระศักดิD  อนิทรไพบูลย์ อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวชิัย
รศ.ดร.ปุณชญา  พัฒนางกูร อ.ดร.วชิัยรัตน์  จันที อ.ดร.วรรณวรัตม์  อันลํ+าเลศิ อ.ดร.นวลักษณ์  ทองจับ อ.อรรถวุฒ ิ วงศ์ประดษิฐ์

MA08 PE01 AM02 PE05 AM05
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร อ.ดร.วชิัยรัตน์  จันที ผศ.ดร.วันหยก  อตเิศรษฐพงศ์ อ.ดร.นวลักษณ์  ทองจับ อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
อ.ดร.จุมพฏ อนิตระกูล ผศ.ศริจิันทร์  เวสารัชศาต ผศ.ดร.ปรัชญา  บุญประเสรฐิ ผศ.ดร.ธวกิานต์  ตรียะประเสรฐิ อ.ดร.บวร  คูหรัิญ
รศ.ดร.ปุณชญา  พัฒนางกูร ผศ.บุปผา ไกรสัย อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภริดี ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวชิัย

MA13 MA09 PE02 MA02 MA16
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร ผศ.ศริจิันทร์  เวสารัชศาต ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ อ.ดร.บวร  คูหรัิญ
อ.ดร.ญาณศิา ชัยยา อ.ดร.วชิัยรัตน์  จันที อ.ดร.นวลักษณ์  ทองจับ อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวชิัย อ.ดร.นันทพัทธ ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
อ.อรรถวุฒ ิ วงศ์ประดษิฐ์ อ.ดร.จุมพฏ อนิตระกูล อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภริดี ผศ.บุปผา ไกรสัย รศ.ดร.ปุณชญา  พัฒนางกูร

12.00-13.00
MA06 AM10 MA14 AM07 AM14

ผศ.ดร.สุพัชระ  คงนวน อ.ดร.วชิัยรัตน์  จันที ผศ.ดร.อัจฉรา  ปาจีนบูรวรรณ์ ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร อ.ดร.นวลักษณ์  ทองจับ
อ.ดร.จุมพฏ อนิตระกูล ผศ.ศริจิันทร์  เวสารัชศาต ผศ.ดร.วุฒพิล สนิธนุาวารัตน์ ผศ.ดร.พีระศักดิD  อนิทรไพบูลย์ อ.ดร.เอื+ออารี  บุญเพิ1ม
รศ.ดร.ปุณชญา  พัฒนางกูร อ.ดร.นันทพัทธ ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ อ.อรรถวุฒ ิ วงศ์ประดษิฐ์ อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภริดี ผศ.ดร.ปรัชญา  บุญประเสรฐิ

PE04 PE09 PE03 AM15 AM12
ผศ.บุปผา ไกรสัย ผศ.ดร.ธวกิานต์  ตรียะประเสรฐิ อ.อรรถวุฒ ิ วงศ์ประดษิฐ์ อ.ดร.ชัยณรงค์  เกษามูล รศ.ดร.ปุณชญา  พัฒนางกูร
อ.ดร.จุมพฏ อนิตระกูล อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภริดี ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร ผศ.ดร.ปรัชญา  บุญประเสรฐิ อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวชิัย
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปาจีนบูรวรรณ์ ผศ.ดร.วันหยก  อตเิศรษฐพงศ์ อ.ดร.ญาณศิา ชัยยา ผศ.ดร.พีระศักดิD  อนิทรไพบูลย์ อ.ดร.นันทพัทธ ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

14.00-14.15
PE08 MA03 MA15 AM11 MA07

อ.ดร.ญาณศิา ชัยยา ผศ.ดร.ธวกิานต์  ตรียะประเสรฐิ อ.ดร.เอื+ออารี  บุญเพิ1ม อ.ดร.วรรณวรัตม์  อันลํ+าเลศิ อ.อรรถวุฒ ิ วงศ์ประดษิฐ์
อ.ดร.นันทพัทธ ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ อ.ดร.จุมพฏ อนิตระกูล อ.ดร.นวลักษณ์  ทองจับ อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวชิัย ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภริดี ผศ.ดร.สุพัชระ  คงนวน อ.ดร.วชิัยรัตน์  จันที

เบรก

อาหารกลางวัน

เบรก

13.00-13.30

13.30-14.00

14.15-14.45

9.15-9.45

9:45-10.15

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00


