
ตารางอบรม 

วันที่ 15 มกราคม - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 

จันทร์ 13 ม.ค. 
2563 

     

อังคาร 14 ธ.ค. 
2563 

     

พุธ 15 ม.ค. 
2563  

อ.กฤติยา คงแท่น 
ห้อง 744 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

พฤหัสบดี 16 
ม.ค. 2563 

อ.อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 
ห้อง 724 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

ศุกร์ 17 ม.ค. 
2563 

-     

 

 

 

 

 

 



ตารางอบรม 

วันที่ 20-24 มกราคม พ.ศ. 2563 

จันทร์ 20 ม.ค. 
2563 

อ.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
ห้อง 759 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

อ.ปภังกร กิจทวี 
ห้อง 15/5/4 อาคาร 15 
ชั้น 
เวลา 9.00-12.00 น.
และ 13.00-16.00 น. 

   

อังคาร 21 ม.ค. 
2563 

อ.กฤติยา คงแท่น 
ห้อง 744 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

พุธ 22 ม.ค. 
2563  

     

พฤหัสบดี 23 
ม.ค. 2563  

     

ศุกร์ 24 ม.ค. 
2563 

     

 

 

 

 



ตารางอบรม 

วันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2563 

จันทร์ 27 ม.ค. 
2563 

อ.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
ห้อง 759 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

อ.ปภังกร กิจทวี 
ห้อง 15/5/4 อาคาร 15 
ชั้น 
เวลา 9.00-12.00 น.
และ 13.00-16.00 น. 

   

อังคาร 28 ม.ค. 
2563 

     

พุธ 29 ม.ค. 
2563 

อ.กฤติยา คงแท่น 
ห้อง 744 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

พฤหัสบดี 30 
ม.ค. 2563 

อ.อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 
ห้อง 724 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

ศุกร์ 31 ม.ค. 
2563 

     

 

 

 



ตารางอบรม 

วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

จันทร์ 3 ก.พ. 
2563 

อ.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
ห้อง 759 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

อังคาร 4 ก.พ. 
2563 

อ.สลินดา โพธิ์พยัคฆ์ 
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 
อาคารวิทยบริการฯ 
เวลา 9.00-12.00 น.และ 
13.00-16.00 น. 

    

พุธ 5 ก.พ. 2563 อ.กฤติยา คงแท่น 
ห้อง 744 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

พฤหัสบดี 6 ก.พ. 
2563 

อ.อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 
ห้อง 724 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

ศุกร์ 7 ก.พ. 
2563 

     

 

 



ตารางอบรม 

วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

จันทร์ 10 ก.พ. 
2563 

     

อังคาร 11 ก.พ. 
2563 

อ.สลินดา โพธิ์พยัคฆ์ 
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 
อาคารวิทยบริการฯ 
เวลา 9.00-12.00 น.และ 
13.00-16.00 น. 

    

พุธ 12 ก.พ. 
2563 

     

พฤหัสบดี 13 
ก.พ. 2563 

อ.อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 
ห้อง 724 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

ศุกร์ 14 ก.พ. 
2563 

     

 

 

 

 



ตารางอบรม 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

จันทร์ 17 ก.พ. 
2563 

อ.อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
ห้อง 759 อาคาร A7 
เวลา 9.00-12.00 น. 

    

อังคาร 18 ก.พ. 
2563 

     

พุธ 19 ก.พ. 
2563 

     

พฤหัสบดี 20 
ก.พ. 2563 

     

ศุกร์ 21 ก.พ. 
2563 

     

 


