
ตารางเวลาใหคําปรึกษาทางดานสถิติเพ่ือการวิจัย 

ณ หนวยบริการวิชาการใหคําปรึกษาสถิติเพ่ือการวิจัย คณะวทิยาศาสตร 

 ภาคตน ปการศึกษา 2561 

 

 

วัน เดือน ป เวลา ผูใหคําปรึกษา 

จันทร   20 สิงหาคม 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      22 สิงหาคม 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     24 สิงหาคม 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร   27 สิงหาคม 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      29 สิงหาคม 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     31 สิงหาคม 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร    3 กันยายน 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ       5 กันยายน 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร      7 กันยายน 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร   10 กันยายน 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      12 กันยายน 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     14 กันยายน 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

   17 – 21 กันยายน 2561  เตรียมสอบกลางภาค 

   24 – 28 กันยายน 2561  สอบกลางภาค 

จันทร    1 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ       3 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร      5 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร    8 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      10 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     12 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

   15 – 19 ตุลาคม 2561  วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   22 – 25 ตุลาคม 2561  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 



 

ตารางเวลาใหคําปรึกษาทางดานสถิติเพ่ือการวิจัย 

ณ หนวยบริการวิชาการใหคําปรึกษาสถิติเพ่ือการวิจัย คณะวทิยาศาสตร 

 ภาคตน ปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ป เวลา ผูใหคําปรึกษา 

จันทร   29 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      31 ตุลาคม 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     2 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร   5 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      7 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     9 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร   12 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      14 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     16 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร   19 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      21 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     23 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 

จันทร   26 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 กฤษฎา      อังคณา     ผศ.ดร.วินัย 

พุธ      28 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 ชวลิต        ปูเป 

ศุกร     30 พฤศจิกายน 2561 10:00 – 12:00 สมลักษณ   จารุวรรณ   พัชราภรณ 


