
  - หน้า 1 - 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  

 วันที่ เวลา ห้องเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน 
เสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     
เสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 08.00-11.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     
เสาร์ที่ 25 ก.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     
เสาร์ที่ 1 ส.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 
เสาร์ที่ 8 ส.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 
เสาร์ที่ 15 ส.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 

13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  - หน้า 2 - 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  

วันที ่ เวลา ห้องเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน 
เสาร์ที่ 22 ส.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     
เสาร์ที่ 29 ส.ค. 2563 08.00-11.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     
เสาร์ที่ 5 ก.ย. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     

เสาร์ที่ 12 ก.ย. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 
เสาร์ที่ 19 ก.ย. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ ์

13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 
เสาร์ที่ 26 ก.ย. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ ์

13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
 



  - หน้า 3 - 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  

วันที ่ เวลา ห้องเรียน วิชา อาจารย์ผู้สอน 
เสาร์ที่ 3 ต.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ ์
 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     
เสาร์ที่ 10 ต.ค. 2563 08.00-11.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ ์
 13.00-16.00 26401 FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 
 16.00-19.00 26401 FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

     
เสาร์ที่ 17 ต.ค. 2563 09.00-12.00 26401 FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ ์
 13.00-16.00 26401 สอบ Final 

FSC5109 สถานที่เกิดเหตุ ลายนิว้มือ และเอกสารการปลอมแปลง 
ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 16.00-19.00 26401 สอบ Final 
FSC5108 อาชญากรรมคอมพวิเตอร์และกฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดการด้านคอมพิวเตอร์ 

ผศ.พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

 
อาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 2563 09.00-12.00 26401 สอบ Final 

FSC5207 วิทยาศาสตร์ส าหรับนิตวิิทยาศาสตร์ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


