
ตารางวนั - เวลาให้ค าปรึกษา
คณะบริหารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญชี
ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2558

วนั/เวลา ห้องให้ วนั/เวลา
ให้ค าปรึกษารายวชิา ค าปรึกษา ให้ค าปรึกษานักศึกษา

1. อาจารยย์พุเรศ เทวินภิบาลพนัธุ์ 131-202 การบญัชีเพ่ือการจดัการ ศกุร์  14.30-16.30น. 15-204 พุธ     14.30 -16.30 น.
พฤหสับดี 14.30-16.30 น.

2. อาจารยพิ์จกัษณ์ จนัทวิโรจน์ 131-306 การสอบบญัชี ศกุร์  14.00-16.30 น. 3-305 จนัทร์  09.20-11.30 น.
131-404 การบญัชีขั้นสูง 1 พฤหสับดี  14.00-16.30 น. 3-305 ศกุร์ 09.20-11.30 น.

3. อาจารยช์ายศกัด์ิ     หลายรัตนกลุ 131-202 การบญัชีเพ่ือการจดัการ พฤหสับดี  9.00-11.00น. 3-305 องัคาร 9.00-11.00 น.
3-305 ศกุร์  9.00-11.00น.

4. อาจารยอ์ชัฌาธร นุชิตประสิทธ์ิชยั 131-101 การบญัชีขั้นตน้ 1 ศกุร์             12.00-14.00 น. 3-305 องัคาร   14.00-16.00น.
131-203 การบญัชีขั้นกลาง 1 ศกุร์             14.30-16.30 น. 3-305 พุธ         14.00-16.00 น.
131-405 การบญัชีขั้นสูง 2 พฤหสับดี  14.30-16.30 น. 3-305

5. อาจารยศิ์วิไล    สายบวัทอง 131-201 การบญัชีขั้นตน้ 2 ศกุร์ 09.00-11.00 น. 3-305 องัคาร 14.30-16.30น.
131-302 การบญัชีตน้ทุน 1 พุธ     14.30 -16.30 น. 3-305 ศกุร์  11.45-13.45  น.

6. อาจารยม์ยรีุ    วงศจ์รัสเกษม 131-102 หลกัการบญัชี พฤหสับดี  11.00-13.00  น. 12-905 จนัทร์ 9.00-11.00 น.
131-203 การบญัชีขั้นกลาง 1 ศกุร์ 9.00-11.00 น. 12-905 พฤหสั 14.00-16.00 น.

7. อาจารยกิ์ตติชยั ถาวรธรรมฤทธ์ิ 131-409 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางการบญัชี จนัทร์ 8.30-10.30 น. 12-905 องัคาร 11.00-13.00 น.
131-305/131-451 การภาษีอากร2/การบญัชีภาษีอากร ศกุร์ 8.30-10.30 น. 12-905 พุธ 11.00-13.00 น.

8. อาจารยวิ์นยั พิบูลยป์รีชา 130-303 การภาษีอากร 1 ศกุร์ 12.00-14.00 น. 3-305 จนัทร์ 12.00-14.00 น.
131-405 การบญัชีขั้นสูง 2 ศกุร์ 14.00-16.00 น. 3-305 พุธ 12.00-14.00 น.

9. อาจารยวิ์รากานต ์        เทวินภิบาลพนัธุ์ 131-101 การบญัชีขั้นตน้ 1 องัคาร 8.30-10.30 น. 12-905 พุธ  8.30-10.30 น.
131-302 การบญัชีตน้ทุน 1 พฤหสับดี 8.30-10.30 น. 12-905 ศกุร์ 8.30-10.30 น.

10. อาจารยไ์ขแสง ขนุพาสน์ 131-408 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน พฤหสับดี 9.00-11.00 น. 3-305 จนัทร์ 9.00-11.00 น.
131-413 สมัมนาการบญัชีการเงิน พุธ 9.00-11.00 น. 3-305 ศกุร์ 9.00-11.00 น.

ล าดบัที่ ช่ืออาจารย์ผู้สอน รหัสวชิา ช่ือวชิา
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11. อาจารยสุ์ชาติ ธีระศรีสมบติั 131-202 การบญัชีเพ่ือการจดัการ ศกุร์  8.30-10.30 น. 3-305 จนัทร์ 8.30-10.30 น.
3-305 พุธ 8.30-10.30 น.

12 อาจารยกิ์ตติศกัด์ิ    สรแพทย์ 131-101 การบญัชีขั้นตน้ 1 จนัทร์ 14.00-16.00 น. 12-905 ศกุร์ 8.30-10.30 น.
131-409 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางการบญัชี องัคาร 14.00-16.00 น. 12-905 ศกุร์ 14.00-16.00 น.

13 อาจารยอิ์ทธิศกัด์ิ รัตนกิจยนต์ 131-101 การบญัชีขั้นตน้ 1 พฤหสับดี  8.30-10.30 น. 12-905 พฤหสับดี  11.00-13.00 น.
131-102 หลกัการบญัชี ศกุร์            8.30-10.30 น. 12-905 ศกุร์            11.00-13.00 น.

14 อาจารยเ์บญจมาศ ปานชยั 131-203 การบญัชีขั้นกลาง 1 จนัทร์  11.00-13.00 น. 15-204 องัคาร 8.30-10.30 น.
131-101 การบญัชีขั้นตน้ 1 พุธ 8.30-10.30 น. 15-204 พฤสบดี 8.30-10.30 น.

15 อาจารยจิ์ตรา ศรีสอา้น 131-101 การบญัชีขั้นตน้ 1 องัคาร  8.30-10.10 น. 12-905 จนัทร์  8.30-10.10 น.
พฤหสับดี 8.30-10.10 น. 12-906 พุธ  8.30-10.10 น.

16 อาจารยอ์ยัยญ์าดา     ชนะคงถาวร ลาพกัการสอน 1 ปี

หมายเหตุ **  ส่ง ให้ พ่ีเลก็ (ฝ่ายทะเบียน) ไฟล์
** ถ่ายเกบ็เขา้แฟ้ม






