นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-คบ -ภาษาไทย-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-01

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

13209

ศักดิไทย

2.

-คบ -ภาษาไทย-

09/11/2560

09.00-12.00

21544503-01

( )พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

13306

จินดา ล

1.

-คบ -ปฐว.-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-02

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

13214

วาโร

2.

-คบ -ปฐว.-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-01

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

วรังกูร

1.

-คบ -อังกฤษ-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-03

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

13306

ไชยา

1.

-คบ -สังคม-

06/11/2560

13.00-16.00

22503603-01

( )พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 16202

2.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-04

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

1081

อภิสทิ ธิ

3.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

13.00-16.00

22503308-01

( )การวิจยั การเรียนการสอนสังคมศึกษา

16201

ลดาวัลย์

4.

-คบ -สังคม-

08/11/2560

09.00-12.00

21644104-01

( )ท้องถินศึกษา

16201

นนทวรรณ

5.

-คบ -สังคม-

08/11/2560

13.00-16.00

22500602-01

( )การสร้างสือการเรียนการสอนสําหรับครูสงั คมศึกษา 16203

อําพร

1.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

09.00-10.00

24084403-01

( )พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษา 1066

จีรวัฒน์

2.

-คบ -พละฯ-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-05

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

3.

-คบ -พละฯ-

07/11/2560

13.00-14.00

24084101-01

( )การประเมินผลทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา1077

อภิวฒ
ั น์

4.

-คบ -พละฯ-

08/11/2560

13.00-14.00

24084105-01

( )การวิจยั การเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ก1077
ารกีฬา

อริญชย์

1.

-คบ -คณิต-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-06

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

13306

ไชยา

1.

-คบ -วิทย์-

06/11/2560

09.00-12.00

21024313-01

( )การผลิตสือการสอนวิทยาศาสตร์

16201

เบญจพร อ

หน้า:
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

13209

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ศตวรรษ

ศักดิไทย

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

2.

-คบ -วิทย์-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-07

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

3.

-คบ -วิทย์-

08/11/2560

09.00-12.00

21023315-01

( )พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1077

4.

-คบ -วิทย์-

10/11/2560

09.00-12.00

24003301-01

( )พลังงานในชีวติ ประจําวัน

1.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

07/11/2560

13.00-16.00

21034210-01

( )การวิจยั การเรียนการสอนนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศ13306
กึ ษา

2.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

08/11/2560

13.00-16.00

21033102-01

( )การออกแบบและการพัฒนาเว็บทางการศึกษา

13306

ภัทรดร

1.

-คบ -อุตฯศิล-

08/11/2560

13.00-15.30

01500102-01

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

เกรียงไกร ซ

1.

-วท -เคมี-

08/11/2560

09.00-11.00

14024907-01

( )โครงการวิจยั ทางเคมี

1064

ศุภกร

1.

-วท -เคมี-

08/11/2560

09.00-11.00

14024907-02

( )โครงการวิจยั ทางเคมี

1064

ศุภกร

1.

-วท -ชีวะ-

15/11/2560

09.00-11.00

14033108-01

( )ชีววิทยาของเซลล์

19207

แก้วกัลยา

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

09.00-11.00

14123323-01

( )ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ

1061

นิภาพร

2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

13.00-15.00

14124202-01

( )การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิวเตอร์

821

แพรตะวัน

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

14124201-01

( )โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

1061

นิภาพร

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

09.00-11.00

14123323-02

( )ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ

1061

นิภาพร

2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

13.00-15.00

14124202-02

( )การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิวเตอร์

821

แพรตะวัน

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

14124201-02

( )โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

1061

นิภาพร

หน้า:

2 / 40

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

1081

16203

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

อภิสทิ ธิ
วาทินี แก
กฤตภาส
ปิ ยะนันท์ ป

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-วท -ไอที-

06/11/2560

09.00-11.00

14123813-01

( )สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1073

อุบลศิลป์

2.

-วท -ไอที-

06/11/2560

13.00-15.00

14123922-01

( )ระบบฐานข้อมูลขันสูง

1061

สุธาสินี ค

3.

-วท -ไอที-

07/11/2560

09.00-11.00

04000104-01

( )วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

1052

ภัทรลภา

4.

-วท -ไอที-

08/11/2560

09.00-11.00

14124806-01

( )การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชุมชน 1062

ปิ ยวรรณ

1.

-วท -ไอที-

06/11/2560

09.00-11.00

14123813-02

( )สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1073

อุบลศิลป์

2.

-วท -ไอที-

06/11/2560

13.00-15.00

14123922-02

( )ระบบฐานข้อมูลขันสูง

1061

สุธาสินี ค

3.

-วท -ไอที-

07/11/2560

09.00-11.00

04000104-02

( )วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

1052

ภัทรลภา

4.

-วท -ไอที-

08/11/2560

09.00-11.00

14124806-02

( )การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชุมชน 1062

ปิ ยวรรณ

1.

-วท -สิงแวดล้อม-

06/11/2560

13.00-15.00

14062301-01

( )เศรษฐศาสตร์สงแวดล้
ิ
อม

822

ประวิทย์

2.

-วท -สิงแวดล้อม-

08/11/2560

09.00-11.00

14061102-01

( )นิเวศวิทยามนุ ษย์

831

ณัฐพร

1.

-วท -คณิต-

06/11/2560

09.00-12.00

14113601-01

( )โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิตแิ ละการวิจยั

19306

ชนัญกาญจน์

2.

-วท -คณิต-

14/11/2560

09.00-12.00

14094402-01

( )ทอพอโลยีเบืองต้น

19207

สุพรรณี

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14073404-01

( )เวชศาสตร์ฟืนฟู

851

วิบลู ย์สุข

2.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

13.00-16.00

14074901-01

( )สัมมนาสาธารณสุข

737-38

จรินทร์ทพิ ย์

3.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

09.00-12.00

14073702-01

( )ปั ญหาพิเศษทางสาธารณสุข

737-38

กาญจนา ว

หน้า:
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

4.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

13.00-16.00

14074101-01

( )เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข

853

นิตธิ าร

5.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.00-12.00

14074302-01

( )การบริหารงานสาธารณสุข

821

สุวสั สา

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14073404-02

( )เวชศาสตร์ฟืนฟู

851

วิบลู ย์สุข

2.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

13.00-16.00

14074901-02

( )สัมมนาสาธารณสุข

737-38

จรินทร์ทพิ ย์

3.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

09.00-12.00

14073702-02

( )ปั ญหาพิเศษทางสาธารณสุข

737-38

กาญจนา ว

4.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

13.00-16.00

14074101-02

( )เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข

833

สุรสิทธิ

5.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.00-12.00

14074302-02

( )การบริหารงานสาธารณสุข

821

สุวสั สา

1.

-วท -การอาหาร-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-02

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

ลําครองสิทธิ

2.

-วท -การอาหาร-

13/11/2560

09.00-11.00

02500108-01

( )พลเมืองศึกษา

19302

วีรศักดิ

1.

-วท -การอาหาร-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-03

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

ลําครองสิทธิ

2.

-วท -การอาหาร-

13/11/2560

09.00-11.00

02500108-02

( )พลเมืองศึกษา

19302

วีรศักดิ

1.

-ศศ -ไทย.สส.-

06/11/2560

13.00-15.00

31544115-01

( )สัมมนาการใช้ภาษาไทยเพือการสือสาร

19304

ปกกสิณ

2.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

09.00-11.00

31544117-01

( )การบรรณาธิกรกิจ

19207

กันยารัตน์

3.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

13.00-15.00

31544116-01

( )การพัฒนาบุคลิกภาพเพือการสือสาร

19210

ต่อศักดิ

4.

-ศศ -ไทย.สส.-

08/11/2560

09.00-11.00

31542404-01

( )วรรณกรรมอีสาน

19305

สุรชัย

หน้า:
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

06/11/2560

09.00-12.00

43594501-01

( )ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

823

จิตติ

2.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

07/11/2560

13.00-16.00

43594502-01

( )สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

853

ชัยณรงค์ พ

1.

-นศบ -นิเทศ-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-01

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19212

ณัฐพร

หน้า:
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-คบ -ภาษาไทย-

06/11/2560

09.00-13.00

21543501-01

( )วิธวี ทิ ยาการสอนภาษาไทย

1062

อาจิยา

2.

-คบ -ภาษาไทย-

08/11/2560

09.00-12.00

21541106-01

( )หลักการอ่านและการเขียนคําไทย

13306

พฤฒิชา

3.

-คบ -ภาษาไทย-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-01

( )การพัฒนาหลักสูตร

1061

รักทรัพย์

1.

-คบ -ภาษาไทย-

06/11/2560

09.00-13.00

21543501-02

( )วิธวี ทิ ยาการสอนภาษาไทย

1062

อาจิยา

2.

-คบ -ภาษาไทย-

07/11/2560

09.00-12.00

21543109-02

( )การสอนวิจารณ์วรรณกรรม

1056

พฤฒิชา

3.

-คบ -ภาษาไทย-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-02

( )การพัฒนาหลักสูตร

1061

รักทรัพย์

1.

-คบ -ปฐว.-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-03

( )การพัฒนาหลักสูตร

1081

ศิกานต์

1.

-คบ -ปฐว.-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-04

( )การพัฒนาหลักสูตร

1081

ศิกานต์

1.

-คบ -อังกฤษ-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-01

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19202

พุฑฒจักร

2.

-คบ -อังกฤษ-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-05

( )การพัฒนาหลักสูตร

1061

รักทรัพย์

1.

-คบ -อังกฤษ-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-02

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19202

พุฑฒจักร

2.

-คบ -อังกฤษ-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-06

( )การพัฒนาหลักสูตร

1061

รักทรัพย์

1.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

09.00-12.00

22540204-01

( )นิเวศวิทยาวัฒนธรรม

16203

นนทวรรณ

2.

-คบ -สังคม-

08/11/2560

13.00-16.00

22503601-01

( )วิธวี ทิ ยาการสอนสังคมศึกษา

16201

ลดาวัลย์

3.

-คบ -สังคม-

09/11/2560

09.00-12.00

22500601-01

( )การจัดการแหล่งการเรียนรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน

16201

เพ็ญพรรษา
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4.

-คบ -สังคม-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-07

( )การพัฒนาหลักสูตร

1076

เพ็ญผกา

1.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

09.00-12.00

22540204-02

( )นิเวศวิทยาวัฒนธรรม

16203

นนทวรรณ

2.

-คบ -สังคม-

08/11/2560

13.00-16.00

22503601-02

( )วิธวี ทิ ยาการสอนสังคมศึกษา

16201

ลดาวัลย์

3.

-คบ -สังคม-

09/11/2560

09.00-12.00

22500601-02

( )การจัดการแหล่งการเรียนรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน

16201

เพ็ญพรรษา

4.

-คบ -สังคม-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-08

( )การพัฒนาหลักสูตร

1076

เพ็ญผกา

1.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

09.00-10.00

24083301-01

( )จิตวิทยาการกีฬา

1067

วีรวัฒน์

2.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

13.00-14.00

24084401-01

( )วิธวี ทิ ยาการสอนพลศึกษา

1065

อริญชย์

3.

-คบ -พละฯ-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-09

( )การพัฒนาหลักสูตร

1074

เพ็ญผกา

1.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

09.00-10.00

24083301-02

( )จิตวิทยาการกีฬา

1067

วีรวัฒน์

2.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

13.00-14.00

24084401-02

( )วิธวี ทิ ยาการสอนพลศึกษา

1065

อริญชย์

3.

-คบ -พละฯ-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-10

( )การพัฒนาหลักสูตร

1074

เพ็ญผกา

1.

-คบ -คณิต-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-01

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19202

อนรรฆ

2.

-คบ -คณิต-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-11

( )การพัฒนาหลักสูตร

1071

ถาดทอง

1.

-คบ -คณิต-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-02

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19202

อนรรฆ

2.

-คบ -คณิต-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-12

( )การพัฒนาหลักสูตร

1071

ถาดทอง
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1.

-คบ -วิทย์-

06/11/2560

09.00-12.00

21022313-01

( )วิธวี ทิ ยาการสอนวิทยาศาสตร์

16202

วัชราภรณ์

2.

-คบ -วิทย์-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-03

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19202

วีรศักดิ

3.

-คบ -วิทย์-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-01

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

4.

-คบ -วิทย์-

09/11/2560

09.00-12.00

21023006-01

( )การจัดการเรียนรู้

1073

ศิกานต์

1.

-คบ -วิทย์-

06/11/2560

09.00-12.00

21022313-02

( )วิธวี ทิ ยาการสอนวิทยาศาสตร์

16203

วาทินี แก

2.

-คบ -วิทย์-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-04

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19202

วีรศักดิ

3.

-คบ -วิทย์-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-02

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

4.

-คบ -วิทย์-

09/11/2560

09.00-12.00

21023006-02

( )การจัดการเรียนรู้

1073

ศิกานต์

1.

-คบ -เกษตร/คบ.-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-08

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

1081

อภิสทิ ธิ

2.

-คบ -เกษตร/คบ.-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-01

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

1.

-คบ -เกษตร/คบ.-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-09

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

1084

อภิสทิ ธิ

2.

-คบ -เกษตร/คบ.-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-02

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

1.

-คบ -อุตฯศิล-

07/11/2560

13.00-15.00

02500102-01

( )สังคมไทยและโลกาภิวตั น์

19202

พสุธา

2.

-คบ -อุตฯศิล-

08/11/2560

09.00-12.00

21023006-03

( )การจัดการเรียนรู้

1075

เพ็ญผกา

1.

-คบ -อุตฯศิล-

07/11/2560

13.00-15.00

02500102-02

( )สังคมไทยและโลกาภิวตั น์

19202

พสุธา
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2.

-คบ -อุตฯศิล-

08/11/2560

09.00-12.00

21023006-04

( )การจัดการเรียนรู้

1075

เพ็ญผกา

1.

-คบ -คหกรรม-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-13

( )การพัฒนาหลักสูตร

1081

ศิกานต์

1.

-คบ -คหกรรม-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-14

( )การพัฒนาหลักสูตร

1081

ศิกานต์

1.

-คบ -กศ.พิเศษEng-1

06/11/2560

13.00-16.00

21034008-03

( )เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

13306

ปิ ยะนันท์ ป

2.

-คบ -กศ.พิเศษEng-1

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-15

( )การพัฒนาหลักสูตร

1071

ถาดทอง

1.

-คบ -กศ.พิเศษEng-2

06/11/2560

13.00-16.00

21034008-04

( )เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

13306

ปิ ยะนันท์ ป

2.

-คบ -กศ.พิเศษEng-2

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-16

( )การพัฒนาหลักสูตร

1071

ถาดทอง

1.

-วท -เคมี-

06/11/2560

09.00-11.00

14023202-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนินทรีย์

1057

วุฒชิ ยั

2.

-วท -เคมี-

06/11/2560

13.00-15.00

14023903-01

( )ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี

1064

ธงจุฑา

3.

-วท -เคมี-

07/11/2560

09.00-11.00

14023719-01

( )เคมีพอลิเมอร์

1057

สุดกมล

4.

-วท -เคมี-

08/11/2560

09.00-11.00

14023201-01

( )เคมีอนินทรีย์

1057

วุฒชิ ยั

5.

-วท -เคมี-

08/11/2560

13.00-15.00

14023602-01

( )ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครืองมือ

1065

นิยม

6.

-วท -เคมี-

09/11/2560

09.00-11.00

14023304-01

( )สเปกโตรสโคปี สาํ หรับเคมีอนิ ทรีย์

1057

ธงจุฑา

7.

-วท -เคมี-

09/11/2560

13.00-15.00

14023601-01

( )การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครืองมือ

1064

นิยม

8.

-วท -เคมี-

10/11/2560

09.00-11.00

14023501-01

( )ชีวเคมี

1056

จินดา จ
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9.

-วท -เคมี-

10/11/2560

13.00-15.00

14023502-01

( )ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี

623

จินดา จ

1.

-วท -ชีวะ-

06/11/2560

09.00-11.00

14032102-01

( )สรีรวิทยาทัวไป

9104

เพิมศักดิ

2.

-วท -ชีวะ-

07/11/2560

13.00-15.00

14032611-01

( )ราวิทยา

9104

อรุณ

3.

-วท -ชีวะ-

08/11/2560

09.00-11.00

14023507-01

( )ชีวเคมีทวไป
ั

1063

พรกมล

4.

-วท -ชีวะ-

08/11/2560

13.00-15.00

14023508-01

( )ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีทวไป
ั

1063

พรกมล

5.

-วท -ชีวะ-

13/11/2560

09.00-11.00

14034503-01

( )เทคนิคทางชีววิทยา

19208

จิราภรณ์ ส

6.

-วท -ชีวะ-

14/11/2560

09.00-11.00

14031305-01

( )กีฏวิทยา

821

กฤษณ์

1.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

07/11/2560

09.00-11.00

14013303-01

( )ฟิ สกิ ส์ยคุ ใหม่

19307

ธีระพงษ์

2.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-03

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

13.00-15.30

03500101-01

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13212

นันทกาญจน์

2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-03

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

09/11/2560

09.00-11.00

14123204-01

( )การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

822

สุขสถิต

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

13.00-15.30

03500101-02

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13212

นันทกาญจน์

2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-04

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

09/11/2560

09.00-11.00

14123204-02

( )การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

822

สุขสถิต
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1.

-วท -ไอที-

07/11/2560

09.00-11.00

14124205-01

( )เทคโนโลยีเว็บและการให้บริการ

861

สุขสถิต

2.

-วท -ไอที-

08/11/2560

09.00-11.00

14123409-01

( )มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1073

อุบลศิลป์

3.

-วท -ไอที-

10/11/2560

09.00-11.00

14123216-01

( )สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

822

อุบลศิลป์

4.

-วท -ไอที-

15/11/2560

09.00-11.00

14123214-01

( )การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 821

อุบลศิลป์

1.

-วท -ไอที-

08/11/2560

09.00-11.00

14123409-02

( )มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1073

อุบลศิลป์

2.

-วท -ไอที-

10/11/2560

09.00-11.00

14123216-02

( )สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

822

อุบลศิลป์

3.

-วท -ไอที-

15/11/2560

09.00-11.00

14123214-02

( )การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 821

อุบลศิลป์

1.

-วท -สิงแวดล้อม-

06/11/2560

13.00-15.00

14063409-01

( )ความปลอดภัยและสุขศาสตร์ในงานอุตสหกรรม

832

ภัทรลภา

2.

-วท -สิงแวดล้อม-

07/11/2560

09.00-11.00

14064407-01

( )การสุขาภิบาลนําดืมนําใช้

822

ทรงพล ป

3.

-วท -สิงแวดล้อม-

08/11/2560

09.00-11.00

14061201-01

( )มลพิษทางอากาศ

821

ทรงพล ป

4.

-วท -สิงแวดล้อม-

08/11/2560

13.00-15.00

14063415-01

( )การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม 822

ประวิทย์

5.

-วท -สิงแวดล้อม-

09/11/2560

09.00-11.00

14063105-01

( )พลังงานกับสิงแวดล้อม

832

วิจติ รา ส

6.

-วท -สิงแวดล้อม-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-01

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร

1.

-วท -คณิต-

10/11/2560

09.00-12.00

14093304-01

( )พีชคณิตนามธรรม

19207

สุพรรณี

2.

-วท -คณิต-

13/11/2560

09.00-12.00

14093404-01

( )การวิเคราะห์เชิงจริง

19207

สุพรรณี
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14073701-01

( )การวิจยั ทางสาธารณสุข

737-38

กาญจนา ว

2.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

13.00-16.00

14073401-01

( )การดูแลรักษาเบืองต้น

851

วิบลู ย์สุข

3.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-05

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19203

พุฑฒจักร

4.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

13.00-16.00

14073403-01

( )เภสัชวิทยาเบืองต้น

822

นําพร

5.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

09.00-12.00

14072101-01

( )ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข

737-38

จรินทร์ทพิ ย์

6.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

13.00-16.00

14072502-01

( )วิทยาการระบาดภาคสนาม

737-38

จิราภรณ์ จ

7.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.00-12.00

14073501-01

( )การสร้างเสริมสุขภาพ

737-38

จรินทร์ทพิ ย์

8.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

13.00-16.00

14073502-01

( )สุขภาพแม่และเด็ก

851

วิบลู ย์สุข

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14073701-02

( )การวิจยั ทางสาธารณสุข

737-38

กาญจนา ว

2.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

13.00-16.00

14073401-02

( )การดูแลรักษาเบืองต้น

851

วิบลู ย์สุข

3.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-06

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19203

ลําครองสิทธิ

4.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

13.00-16.00

14073403-02

( )เภสัชวิทยาเบืองต้น

822

นําพร

5.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

09.00-12.00

14072101-03

( )ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข

737-38

จรินทร์ทพิ ย์

6.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

09.00-12.00

14072101-02

( )ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข

737-38

จรินทร์ทพิ ย์

7.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

13.00-16.00

14072502-02

( )วิทยาการระบาดภาคสนาม

737-38

จิราภรณ์ จ
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

8.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.00-12.00

14073501-02

( )การสร้างเสริมสุขภาพ

737-38

จรินทร์ทพิ ย์

9.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

13.00-16.00

14073502-02

( )สุขภาพแม่และเด็ก

851

วิบลู ย์สุข

1.

-วท -สัตวแพทย์-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-02

( )กฎหมายเพือชีวติ

1061

ทิพาพร ส

1.

-ศศ -อังกฤษ-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-07

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19204

ลําครองสิทธิ

1.

-ศศ -อังกฤษฯธก.-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-04

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-ศศ -สารสนเทศ-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-05

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

2.

-ศศ -สารสนเทศ-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-03

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร

1.

-ศศ -พัฒฯ/ชช.-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-06

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-ศศ -พัฒฯ/ชช.-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-07

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-ศศ -ไทย.สส.-

06/11/2560

09.00-11.00

31543112-01

( )การโฆษณา

19209

ต่อศักดิ

2.

-ศศ -ไทย.สส.-

06/11/2560

13.00-15.00

31543111-01

( )ภาษาสือสิงพิมพ์

19303

นิโลบล

3.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

09.00-11.00

31543306-01

( )วรรณกรรมวิจารณ์

19304

ปกกสิณ

4.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

13.00-15.00

31543404-01

( )คติชนวิทยา

19305

พรรณวดี

1.

-ศศ -ท่องเทียว-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-08

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

พุฑฒจักร

1.

-ศศ -ท่องเทียว-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-09

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19202

พุฑฒจักร
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-ศศ -วัฒนธรรมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-08

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-ศป -ศิลปะ-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-01

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

พุฑฒจักร

1.

-นบ -นิต.ิ -

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-09

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-นบ -นิต.ิ -

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-10

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

06/11/2560

13.00-16.00

43593402-01

( )เศรษฐกิจอาเซียน

823

ภคพล

2.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

07/11/2560

09.00-12.00

43593401-01

( )การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

823

ภคพล

3.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

08/11/2560

09.00-12.00

43594609-01

( )การวิเคราะห์โครงการและแผนงานทางเศรษฐศาสตร์ธ823
ุรกิจ

1.

-บธ -การเงิน-

08/11/2560

13.00-15.30

01500102-02

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

ฟุ้งศรี

1.

-บธ -การเงิน-

08/11/2560

13.00-15.30

01500102-03

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

ฟุ้งศรี

1.

-บธ -คอมฯธก.-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-05

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

1.

-บธ -คอมฯธก.-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-06

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

1.

-บธ -กจก.ทัวไป-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-07

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

2.

-บธ -กจก.ทัวไป-

08/11/2560

13.00-15.30

01500102-04

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

ฟุ้งศรี

1.

-บธ -กจก.ทัวไป-

08/11/2560

09.00-11.00

02500101-08

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

2.

-บธ -กจก.ทัวไป-

08/11/2560

13.00-15.30

01500102-05

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

เกรียงไกร ซ

หน้า: 14 / 40

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ชัยณรงค์ พ

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-บช -บัญชี-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-11

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19202

วิชาญ

1.

-รบ -การเมือง-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-12

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

2.

-รบ -การเมือง-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-04

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

วีรศักดิ

1.

-ทลบ -ไฟฟ้ า-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-13

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19202

วิชาญ

1.

-ทลบ -อิเล็ก-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-14

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19213

วิชาญ

1.

-ทลบ -ก่อสร้าง-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-04

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร

1.

-ทลบ -ก่อสร้าง-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-05

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร

1.

-ทลบ -สถาปั ตฯ-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-06

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร

1.

-ทลบ -เครืองกล-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-07

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร

1.

-ทลบ -การผลิต-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-08

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร

หน้า: 15 / 40

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-คบ -ภาษาไทย-

07/11/2560

09.00-12.00

21542104-01

( )การเขียนสําหรับครู

1064

อาจิยา

1.

-คบ -อังกฤษ-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-15

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19203

วิชาญ

1.

-คบ -สังคม-

06/11/2560

13.00-16.00

22502303-01

( )การเมืองการปกครองไทยสําหรับครูสงั คมศึกษา

16201

ลดาวัลย์

2.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

09.00-12.00

22502301-01

( )หลักสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา

16202

เพ็ญพรรษา

3.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

13.00-16.00

21641103-01

( )ประวัตศิ าสตร์ไทย

16202

ศตวรรษ

4.

-คบ -สังคม-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-16

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19203

วิชาญ

5.

-คบ -สังคม-

09/11/2560

09.00-12.00

22500306-01

( )โลกาภิวฒ
ั น์เชิงวิเคราะห์

16203

อนรรฆ

1.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

09.00-10.00

24081103-01

( )กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางพลศึกษา

1074

อภิวฒ
ั น์

2.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

13.00-14.00

24082103-01

( )หลักสูตรพลศึกษา

1074

อภิวฒ
ั น์

3.

-คบ -พละฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-17

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19203

วิชาญ

1.

-คบ -คณิต-

13/11/2560

09.00-12.00

14092221-01

( )ทฤษฎีจาํ นวน

19305

ศรีจนั ทร์

1.

-คบ -วิทย์-

07/11/2560

09.00-11.00

14023716-01

( )ความปลอดภัยเกียวกับสารเคมี

833

ทิตยิ า

2.

-คบ -วิทย์-

08/11/2560

09.00-12.00

24062302-01

1076
( )การจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมสําหรับครูวทิ ยาศาสตร์

3.

-คบ -วิทย์-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-05

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

ลําครองสิทธิ

1.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

07/11/2560

09.00-12.00

21023001-10

( )การบริหารจัดการในชันเรียน

13209

ศักดิไทย
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ห้องสอบ
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2.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-18

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19207

วิชาญ

3.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

09/11/2560

13.00-16.00

21032101-01

( )การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา

13306

ปิ ยะนันท์ ป

4.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-01

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1061

กรรณิการ์

5.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

13/11/2560

09.00-12.00

21023004-17

( )การพัฒนาหลักสูตร

1061

รักทรัพย์

1.

-คบ -คหกรรม-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-10

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19204

พุฑฒจักร

1.

-คบ -กศ.พิเศษEng-1

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-19

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19206

วิชาญ

1.

-วท -เคมี-

06/11/2560

13.00-15.00

14022201-01

( )เคมีอนินทรีย์

833

นิยม

2.

-วท -เคมี-

07/11/2560

09.00-12.00

14111101-01

( )หลักสถิติ

19206

สมบูรณ์ ช

3.

-วท -เคมี-

07/11/2560

13.00-15.00

14022202-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนินทรีย์

833

นิยม

4.

-วท -เคมี-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-20

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19206

วิชาญ

5.

-วท -เคมี-

10/11/2560

09.00-11.00

14022301-01

( )เคมีอนิ ทรีย์

833

ศุภกร

6.

-วท -เคมี-

13/11/2560

09.00-11.00

14022302-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์

823

ศุภกร

1.

-วท -เคมี-

06/11/2560

09.00-12.00

14111101-02

( )หลักสถิติ

19307

สมจิตต์

2.

-วท -เคมี-

06/11/2560

13.00-15.00

14022201-02

( )เคมีอนินทรีย์

833

นิยม

3.

-วท -เคมี-

07/11/2560

13.00-15.00

14022202-02

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนินทรีย์

833

นิยม
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4.

-วท -เคมี-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-21

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19207

วิชาญ

5.

-วท -เคมี-

10/11/2560

09.00-11.00

14022301-02

( )เคมีอนิ ทรีย์

833

ศุภกร

6.

-วท -เคมี-

13/11/2560

09.00-11.00

14022302-02

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์

833

สุมนา

1.

-วท -ชีวะ-

06/11/2560

09.00-11.00

14032606-01

( )จุลชีววิทยา

19207

แก้วกัลยา

2.

-วท -ชีวะ-

07/11/2560

09.00-11.00

14031304-01

( )สัตววิทยา

9104

เพิมศักดิ

3.

-วท -ชีวะ-

08/11/2560

09.00-11.00

14033107-01

( )วิวฒ
ั นาการ

822

นพรัตน์ ส

4.

-วท -ชีวะ-

10/11/2560

09.00-11.00

14022301-03

( )เคมีอนิ ทรีย์

821

บํารุง

5.

-วท -ชีวะ-

13/11/2560

09.00-11.00

14022302-03

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์

821

บํารุง

6.

-วท -ชีวะ-

13/11/2560

13.00-15.00

14032608-01

( )ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา

831

แก้วกัลยา

7.

-วท -ชีวะ-

14/11/2560

13.00-15.00

14032202-01

( )พฤกษศาสตร์

821

กฤษณ์

1.

-วท -ชีวะ-

07/11/2560

09.00-11.00

14031304-02

( )สัตววิทยา

9104

เพิมศักดิ

2.

-วท -ชีวะ-

08/11/2560

09.00-11.00

14033107-02

( )วิวฒ
ั นาการ

822

นพรัตน์ ส

3.

-วท -ชีวะ-

09/11/2560

09.00-11.00

14032606-02

( )จุลชีววิทยา

9104

สุวภา

4.

-วท -ชีวะ-

10/11/2560

09.00-11.00

14022301-04

( )เคมีอนิ ทรีย์

821

บํารุง

5.

-วท -ชีวะ-

13/11/2560

09.00-11.00

14022302-04

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์

821

บํารุง
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นักศึกษาปี
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ห้องสอบ
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6.

-วท -ชีวะ-

13/11/2560

13.00-15.00

14032608-02

( )ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา

831

แก้วกัลยา

7.

-วท -ชีวะ-

14/11/2560

13.00-15.00

14032202-02

( )พฤกษศาสตร์

821

กฤษณ์

1.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

06/11/2560

09.00-12.00

14111101-03

( )หลักสถิติ

19307

สมจิตต์

2.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-11

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19203

ลําครองสิทธิ

3.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

08/11/2560

09.00-12.00

14012304-01

( )การสันและคลืน

19306

วิลาวรรณ์

1.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-12

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

ลําครองสิทธิ

2.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

08/11/2560

09.00-12.00

14012304-02

( )การสันและคลืน

19306

วิลาวรรณ์

3.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

14/11/2560

09.00-12.00

14111101-04

( )หลักสถิติ

19202

ชัยณรงค์ เพียร

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

09.00-12.00

14122306-01

( )การเขียนโปรแกรมขันสูง

1071

สุรสิทธิ

2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-13

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

พุฑฒจักร

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

14122213-01

( )หลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล

862

สุทศิ า

4.

-วท -วิทย์คอมฯ-

09/11/2560

09.00-11.00

14122401-01

( )ระบบปฏิบตั กิ าร

1061

พิเชนทร์

5.

-วท -วิทย์คอมฯ-

10/11/2560

09.00-12.00

14122305-01

( )โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

824

สุรยี พ์ ชั ร

6.

-วท -วิทย์คอมฯ-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-01

( )แคลคูลสั

19202

ชัยณรงค์ เพียร

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

09.00-12.00

14122306-02

( )การเขียนโปรแกรมขันสูง

1071

สุรสิทธิ
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ห้องสอบ
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2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-14

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

วีรศักดิ

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

14122213-02

( )หลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล

862

สุทศิ า

4.

-วท -วิทย์คอมฯ-

09/11/2560

09.00-11.00

14122401-02

( )ระบบปฏิบตั กิ าร

1061

พิเชนทร์

5.

-วท -วิทย์คอมฯ-

10/11/2560

09.00-12.00

14122305-02

( )โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

824

สุรยี พ์ ชั ร

6.

-วท -วิทย์คอมฯ-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-02

( )แคลคูลสั

19303

สุววิ รรธน์

1.

-วท -ไอที-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-06

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

ลําครองสิทธิ

2.

-วท -ไอที-

10/11/2560

09.00-12.00

14122305-03

( )โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

824

สุรยี พ์ ชั ร

1.

-วท -ไอที-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-07

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

รัฐพล

2.

-วท -ไอที-

10/11/2560

09.00-12.00

14122305-04

( )โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

824

สุรยี พ์ ชั ร

1.

-วท -ไอที-

07/11/2560

09.00-11.00

14122305-05

( )โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

1054

สุธาสินี ค

2.

-วท -ไอที-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-08

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

รัฐพล

1.

-วท -สิงแวดล้อม-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-15

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

ลําครองสิทธิ

2.

-วท -สิงแวดล้อม-

07/11/2560

13.00-15.00

14062104-01

( )ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์สงแวดล้
ิ
อม

832

วิจติ รา ส

3.

-วท -สิงแวดล้อม-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-22

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19212

วิชาญ

4.

-วท -สิงแวดล้อม-

09/11/2560

13.00-15.00

14062101-01

( )นิเวศวิทยาสิงแวดล้อม

831

ณัฐพร
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1.

-วท -คณิต-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-23

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19208

วิชาญ

2.

-วท -คณิต-

10/11/2560

09.00-12.00

14092201-01

( )หลักการทางคณิตศาสตร์

19304

ศรีจนั ทร์

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14072503-01

( )โภชนศาสตร์สาธารณสุข

831

สุวสั สา

2.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

09.00-12.00

14073601-01

( )อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

831

สุวสั สา

3.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

13.00-16.00

14072201-01

( )สุขศึกษาและการสือสารสุขภาพ

737-38

จิราภรณ์ จ

4.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-24

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19209

วิชาญ

5.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-09

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

ลําครองสิทธิ

6.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

13.00-16.00

14072506-01

( )โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

737-38

จิราภรณ์ จ

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14072503-02

( )โภชนศาสตร์สาธารณสุข

831

สุวสั สา

2.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

09.00-12.00

14073601-02

( )อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

831

สุวสั สา

3.

-วท -สาธารสุข-

07/11/2560

13.00-16.00

14072201-02

( )สุขศึกษาและการสือสารสุขภาพ

737-38

จิราภรณ์ จ

4.

-วท -สาธารสุข-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-25

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19210

วิชาญ

5.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-10

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19212

ลําครองสิทธิ

6.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

13.00-16.00

14072506-02

( )โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

737-38

จิราภรณ์ จ

1.

-วท -การอาหาร-

08/11/2560

13.00-15.00

14022216-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรียพ์ นฐาน
ื

823

ศุภกร
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2.

-วท -การอาหาร-

09/11/2560

09.00-11.00

14022221-01

( )ชีวเคมีพนฐาน
ื

833

อนุรตั น์

3.

-วท -การอาหาร-

09/11/2560

13.00-15.00

14022222-01

( )ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีพนฐาน
ื

833

อนุรตั น์

4.

-วท -การอาหาร-

14/11/2560

09.00-11.00

14022219-01

( )เคมีวเิ คราะห์พนฐาน
ื

833

ทิตยิ า

5.

-วท -การอาหาร-

14/11/2560

13.00-15.00

14022220-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห์พนฐาน
ื

833

ทิตยิ า

1.

-วท -สัตวแพทย์-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-16

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

วีรศักดิ

2.

-วท -สัตวแพทย์-

09/11/2560

09.00-11.00

14022221-02

( )ชีวเคมีพนฐาน
ื

831

พรกมล

3.

-วท -สัตวแพทย์-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-09

( )กฎหมายเพือชีวติ

1061

ทิพาพร ส

1.

-วท -พืชศาสตร์-

14/11/2560

09.00-11.00

14032403-01

( )พันธุศาสตร์

19206

แก้วกัลยา

1.

-วท -สัตวศาสตร์-

06/11/2560

13.00-15.30

03500102-01

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13212

นันทกาญจน์

2.

-วท -สัตวศาสตร์-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-26

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19208

วิชาญ

3.

-วท -สัตวศาสตร์-

09/11/2560

09.00-11.00

14022503-01

( )ชีวเคมีพนฐาน
ื

831

พรกมล

1.

-วท -สัตวศาสตร์-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-12

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19206

รัฐพล

1.

-วท -ประมง-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-02

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

เกรียงไกร ซ

2.

-วท -ประมง-

14/11/2560

09.00-11.00

14032403-02

( )พันธุศาสตร์

19206

แก้วกัลยา

1.

-วท -ประมง-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-13

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19206

รัฐพล
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1.

-วท -ธรก.เกษตร-

07/11/2560

09.00-11.00

14021103-01

( )เคมีพนฐาน
ื

1061

วุฒชิ ยั

1.

-วท -ธรก.เกษตร-

06/11/2560

13.00-15.30

03500102-02

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13213

นันทกาญจน์

1.

-ศศ -อังกฤษ-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-03

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19203

พสุธา

2.

-ศศ -อังกฤษ-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-01

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

ต่อศักดิ

1.

-ศศ -อังกฤษฯธก.-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-17

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

วีรศักดิ

2.

-ศศ -อังกฤษฯธก.-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-14

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19207

วรังกูร

1.

-ศศ -ไทย.สส.-

06/11/2560

09.00-11.00

31542228-01

( )การเขียนสร้างสรรค์

19206

กันยารัตน์

2.

-ศศ -ไทย.สส.-

06/11/2560

13.00-15.00

31542226-01

( )ศิลปะการนําเสนอ

19209

ต่อศักดิ

3.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-18

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

วีรศักดิ

4.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

13.00-15.00

31542227-01

( )ภาษากับวัฒนธรรม

19211

นิโลบล

5.

-ศศ -ไทย.สส.-

08/11/2560

09.00-11.00

31542701-01

( )วัฒนธรรมหนองหาร

19303

ปกกสิณ

6.

-ศศ -ไทย.สส.-

08/11/2560

13.00-15.00

31542405-01

( )วรรณกรรมการแสดงของไทย

19304

พรรณวดี

1.

-ศศ -วัฒนธรรมฯ-

06/11/2560

13.00-15.30

03500102-03

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13213

นันทกาญจน์

2.

-ศศ -วัฒนธรรมฯ-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-19

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19213

วีรศักดิ

1.

-ศป -ศิลปะ-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-15

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19207

รัฐพล
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1.

-นบ -นิต.ิ -

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-16

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19208

วีรศักดิ

2.

-นบ -นิต.ิ -

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-02

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1071

สุระพงษ์

1.

-นบ -นิต.ิ -

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-17

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19209

วีรศักดิ

2.

-นบ -นิต.ิ -

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-03

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1071

สุระพงษ์

1.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-02

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19212

ณัฐพร

2.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

07/11/2560

09.00-12.00

43591107-01

( )สถิตเิ ศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

853

ชัยณรงค์ พ

3.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

09/11/2560

09.00-12.00

43592105-01

( )คณิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

823

ภคพล

4.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

10/11/2560

09.00-12.00

43592219-01

( )เศรษฐศาสตร์จุลภาค

823

ภคพล

1.

-บธ -การตลาด-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-03

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19303

ฐากร

2.

-บธ -การตลาด-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-18

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19210

รัฐพล

1.

-บธ -การเงิน-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-04

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19212

ณัฐพร

1.

-บธ -การเงิน-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-05

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19212

ณัฐพร

1.

-บธ -กจก.ทัวไป-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-06

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19303

ฐากร

2.

-บธ -กจก.ทัวไป-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-19

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19211

วรังกูร

1.

-บธ -กจก.ทัวไป-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-07

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19303

ฐากร
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2.

-บธ -กจก.ทัวไป-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-20

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19304

วรังกูร

1.

-บธ -โลจิสฯ-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-08

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-บธ -โลจิสฯ-

09/11/2560

09.00-11.00

01500112-21

( )จิตตปั ญญาศึกษา

19305

วรังกูร

1.

-บธ -คอมฯธก-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-04

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19203

ภัชราภรณ์

2.

-บธ -คอมฯธก-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-02

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

ต่อศักดิ

1.

-บธ -คอมฯธก-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-05

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19203

ภัชราภรณ์

2.

-บธ -คอมฯธก-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-03

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

ต่อศักดิ

1.

-บธ -คอมฯธก-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-09

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19303

ฐากร

1.

-บช -บัญชี-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-10

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19212

ณัฐพร

2.

-บช -บัญชี-

06/11/2560

13.00-15.30

03500102-04

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13214

นันทกาญจน์

3.

-บช -บัญชี-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-06

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19202

กิตมิ า

1.

-รป -รปศ.-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-11

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-รป -รปศ.-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-20

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19213

ลําครองสิทธิ

1.

-รป -รปศ.-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-12

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19304

ฐากร

2.

-รป -รปศ.-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-21

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19213

วีรศักดิ
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1.

-รป -รปศ.-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-13

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19305

ฐากร

2.

-รป -รปศ.-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-22

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19213

ลําครองสิทธิ

1.

-รบ -การเมือง-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-23

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19213

วีรศักดิ

1.

-ทลบ -อิเล็ก-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-03

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

เกรียงไกร ซ

1.

-ทลบ -ก่อสร้าง-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-07

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19204

กิตมิ า

1.

-ทลบ -ก่อสร้าง-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-04

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

เกรียงไกร ซ

1.

-ทลบ -สถาปั ตฯ-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-08

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19204

ธนวัฒน์

1.

-ทลบ -เครืองกล-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-09

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19204

ธนวัฒน์

1.

-ทลบ -เครืองกล-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-10

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19206

ธนวัฒน์

1.

-ทลบ -การผลิต-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-11

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19207

ธนวัฒน์

1.

-นศบ -นิเทศ-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-04

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1061

กรรณิการ์
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-คบ -ภาษาไทย-

06/11/2560

09.00-12.00

21541201-01

( )หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

13306

พฤฒิชา

2.

-คบ -ภาษาไทย-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-01

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

824

วันเพ็ญ น

3.

-คบ -ภาษาไทย-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-04

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

ต่อศักดิ

4.

-คบ -ภาษาไทย-

09/11/2560

13.00-17.00

21542102-01

( )พัฒนาการวรรณกรรมไทย

16201

จินดา ล

1.

-คบ -ปฐว.-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-02

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

824

วันเพ็ญ น

1.

-คบ -อังกฤษ-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-36

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19104

อนรรฆ

2.

-คบ -อังกฤษ-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-03

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

16202

วาโร

1.

-คบ -สังคม-

06/11/2560

09.00-12.00

22561101-01

1064าวัน
( )ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับกฎหมายและกฎหมายในชีวติ ประจํ

2.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

09.00-12.00

21641201-01

( )อารยธรรมโลก

16201

ลดาวัลย์

3.

-คบ -สังคม-

07/11/2560

13.00-16.00

22541101-01

( )ภูมศิ าสตร์กายภาพ

16203

อําพร

4.

-คบ -สังคม-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-04

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

824

วันเพ็ญ น

5.

-คบ -สังคม-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-05

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19202

ต่อศักดิ

1.

-คบ -พละฯ-

06/11/2560

13.00-14.00

24081101-01

( )ประวัติ และปรัชญาพลศึกษา

1066

นพรักษ์

2.

-คบ -พละฯ-

07/11/2560

09.00-10.00

24081106-01

( )อาหารและโภชนาการการกีฬา

1067

วีรวัฒน์

3.

-คบ -พละฯ-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-05

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

834

เอกลักษณ์
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นนทวรรณ

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

4.

-คบ -พละฯ-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-06

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

ต่อศักดิ

1.

-คบ -คณิต-

06/11/2560

09.00-12.00

14092201-02

( )หลักการทางคณิตศาสตร์

19206

สุพรรณี

2.

-คบ -คณิต-

07/11/2560

09.00-12.00

14092211-01

( )ทฤษฎีเซต

19305

ศรีจนั ทร์

3.

-คบ -คณิต-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-06

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

834

เอกลักษณ์

4.

-คบ -คณิต-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-03

( )แคลคูลสั

19203

มาลี ศ

1.

-คบ -วิทย์-

06/11/2560

09.00-11.00

14011101-01

( )ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั

822

หรรษกร

2.

-คบ -วิทย์-

06/11/2560

13.00-16.00

24001101-01

( )ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1077

วาทินี แก

3.

-คบ -วิทย์-

07/11/2560

09.00-11.00

14021114-01

( )เคมีทวไป
ั

1062

วุฒชิ ยั

4.

-คบ -วิทย์-

07/11/2560

13.00-15.00

14021115-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั

1067

ธงจุฑา

5.

-คบ -วิทย์-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-07

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

824

วันเพ็ญ น

6.

-คบ -วิทย์-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-07

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

ต่อศักดิ

7.

-คบ -วิทย์-

15/11/2560

09.00-11.00

14031101-01

( )ชีววิทยาทัวไป

19208

จิราภรณ์ ส

8.

-คบ -วิทย์-

15/11/2560

13.00-15.00

14031112-01

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป

19212

จิราภรณ์ ส

1.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-08

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

834

เอกลักษณ์

2.

-คบ -นวัตฯคอมฯ-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-05

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

รัฐพล
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-คบ -ฟิ สกิ ส์-

06/11/2560

09.00-11.00

14011101-02

( )ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั

822

หรรษกร

2.

-คบ -ฟิ สกิ ส์-

07/11/2560

09.00-11.00

14021120-01

( )เคมีพนฐาน
ื

1071

ธงจุฑา

3.

-คบ -ฟิ สกิ ส์-

07/11/2560

13.00-15.00

14021121-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพนฐาน
ื

1061

สุดกมล

4.

-คบ -ฟิ สกิ ส์-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-09

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

531

ไชยา

5.

-คบ -ฟิ สกิ ส์-

09/11/2560

09.00-11.00

24011303-01

( )คณิตศาสตร์สาํ หรับครูฟิสกิ ส์

1065

วัสยษฏิ

6.

-คบ -ฟิ สกิ ส์-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-01

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19302

เพิมศักดิ

7.

-คบ -ฟิ สกิ ส์-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-01

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19212

มณีรตั น์ ศ

1.

-คบ -อุตฯศิล-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-11

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

833

เอกลักษณ์

2.

-คบ -อุตฯศิล-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-48

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

ญาณิกา

1.

-คบ -คหกรรม-

08/11/2560

09.00-12.00

21061101-10

( )ความเป็ นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

834

เอกลักษณ์

2.

-คบ -คหกรรม-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-08

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

ปกกสิณ

1.

-วท -เคมี-

07/11/2560

09.00-11.00

14021114-02

( )เคมีทวไป
ั

1062

วุฒชิ ยั

2.

-วท -เคมี-

07/11/2560

13.00-15.00

14021115-02

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั

1071

ทิตยิ า

3.

-วท -เคมี-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-09

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

ปกกสิณ

4.

-วท -เคมี-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-04

( )แคลคูลสั

19302

พงษ์พนั ธ์
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-วท -ชีวะ-

06/11/2560

09.00-12.00

14011105-02

( )ฟิ สกิ ส์พนฐาน
ื

19208

วิชชุดา

2.

-วท -ชีวะ-

07/11/2560

09.00-11.00

14021103-02

( )เคมีพนฐาน
ื

1063

จินดา จ

3.

-วท -ชีวะ-

07/11/2560

13.00-15.00

14021104-01

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพนฐาน
ื

1066

สุมนา

4.

-วท -ชีวะ-

08/11/2560

09.00-12.00

14011106-02

( )ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์พนฐาน
ื

832

วิชชุดา

5.

-วท -ชีวะ-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-05

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1071

สุระพงษ์

6.

-วท -ชีวะ-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-05

( )แคลคูลสั

19303

สุววิ รรธน์

7.

-วท -ชีวะ-

15/11/2560

13.00-15.00

14031112-03

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป

19212

จิราภรณ์ ส

1.

-วท -ชีวะ-

07/11/2560

09.00-11.00

14021103-04

( )เคมีพนฐาน
ื

1063

จินดา จ

2.

-วท -ชีวะ-

07/11/2560

13.00-15.00

14021104-03

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพนฐาน
ื

1065

ศุภกร

3.

-วท -ชีวะ-

08/11/2560

09.00-12.00

14011106-04

( )ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์พนฐาน
ื

832

วิชชุดา

4.

-วท -ชีวะ-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-13

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1075

สุระพงษ์

5.

-วท -ชีวะ-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-07

( )แคลคูลสั

19303

สุววิ รรธน์

6.

-วท -ชีวะ-

15/11/2560

13.00-15.00

14031112-02

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป

19212

จิราภรณ์ ส

1.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-06

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19212

รัฐพล

2.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-10

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

ปกกสิณ
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วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

3.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-08

( )แคลคูลสั

19302

พงษ์พนั ธ์

4.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-02

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19303

กุลวดี

5.

-วท -ฟิ สกิ ส์-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-02

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19208

จิราภรณ์ ส

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

09.00-11.00

14121104-01

( )จริยธรรมสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์

861

สุทศิ า

2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

14121401-01

( )วิทยาการคอมพิวเตอร์พนฐาน
ื

1071

กรรณิการ์

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-11

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

ปกกสิณ

4.

-วท -วิทย์คอมฯ-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-06

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1062

ณปพน

5.

-วท -วิทย์คอมฯ-

13/11/2560

09.00-12.00

14111103-01

( )สถิตสิ าํ หรับนักวิทยาศาสตร์

19203

สุววิ รรธน์

6.

-วท -วิทย์คอมฯ-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-10

( )กฎหมายเพือชีวติ

1061

ทิพาพร ส

1.

-วท -วิทย์คอมฯ-

06/11/2560

09.00-11.00

14121104-02

( )จริยธรรมสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์

861

สุทศิ า

2.

-วท -วิทย์คอมฯ-

08/11/2560

09.00-11.00

14121401-02

( )วิทยาการคอมพิวเตอร์พนฐาน
ื

1071

กรรณิการ์

3.

-วท -วิทย์คอมฯ-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-12

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19203

ปกกสิณ

4.

-วท -วิทย์คอมฯ-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-07

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1065

ณปพน

5.

-วท -วิทย์คอมฯ-

13/11/2560

09.00-12.00

14111103-02

( )สถิตสิ าํ หรับนักวิทยาศาสตร์

19203

สุววิ รรธน์

6.

-วท -วิทย์คอมฯ-

14/11/2560

09.00-11.00

02500106-11

( )กฎหมายเพือชีวติ

13212

ปริฉตั ร
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1.

-วท -ไอที-

06/11/2560

13.00-15.30

03500102-05

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13210

นันทกาญจน์

2.

-วท -ไอที-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-13

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

ปกกสิณ

3.

-วท -ไอที-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-08

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1066

ปิ ยวรรณ

1.

-วท -สิงแวดล้อม-

06/11/2560

09.00-11.00

14061103-01

( )หลักการทางวิทยาศาสตร์สงแวดล้
ิ
อม

832

ภัทรลภา

2.

-วท -สิงแวดล้อม-

07/11/2560

09.00-11.00

14061104-01

( )เคมีวเิ คราะห์พนฐานทางสิ
ื
งแวดล้อม

832

วิจติ รา ส

3.

-วท -สิงแวดล้อม-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-14

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

กันยารัตน์

4.

-วท -สิงแวดล้อม-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-09

( )แคลคูลสั

19302

พงษ์พนั ธ์

5.

-วท -สิงแวดล้อม-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-03

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19303

กุลวดี

6.

-วท -สิงแวดล้อม-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-03

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19212

มณีรตั น์ ศ

1.

-วท -คณิต-

07/11/2560

09.00-11.00

14021120-02

( )เคมีพนฐาน
ื

1071

ธงจุฑา

2.

-วท -คณิต-

07/11/2560

13.00-15.00

14021121-02

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพนฐาน
ื

1061

สุดกมล

3.

-วท -คณิต-

15/11/2560

09.00-12.00

14091501-10

( )แคลคูลสั

19203

มาลี ศ

4.

-วท -คณิต-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-04

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19303

กุลวดี

5.

-วท -คณิต-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-04

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19208

จิราภรณ์ ส

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14071104-01

( )กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

821

นําพร
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2.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-15

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19202

กันยารัตน์

3.

-วท -สาธารสุข-

13/11/2560

09.00-12.00

14091102-01

( )คณิตศาสตร์ในงานสาธารณสุข

19202

ชัยณรงค์ เพียร

4.

-วท -สาธารสุข-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-05

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19302

เพิมศักดิ

5.

-วท -สาธารสุข-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-05

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19212

มณีรตั น์ ศ

1.

-วท -สาธารสุข-

06/11/2560

09.00-12.00

14071104-02

( )กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

821

นําพร

2.

-วท -สาธารสุข-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-49

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

ญาณิกา

3.

-วท -สาธารสุข-

13/11/2560

09.00-12.00

14091102-02

( )คณิตศาสตร์ในงานสาธารณสุข

19202

ชัยณรงค์ เพียร

4.

-วท -สาธารสุข-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-08

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19302

เพิมศักดิ

5.

-วท -สาธารสุข-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-08

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19212

มณีรตั น์ ศ

1.

-วท -การอาหาร-

07/11/2560

09.00-11.00

14021120-03

( )เคมีพนฐาน
ื

1072

ศุภกร

2.

-วท -การอาหาร-

07/11/2560

13.00-15.00

14021121-03

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพนฐาน
ื

1061

สุดกมล

3.

-วท -การอาหาร-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-07

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

รัฐพล

4.

-วท -การอาหาร-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-16

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19202

กันยารัตน์

5.

-วท -การอาหาร-

14/11/2560

09.00-12.00

14091503-01

( )แคลคูลสั เบืองต้น

19305

พงษ์พนั ธ์

6.

-วท -การอาหาร-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-06

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19208

จิราภรณ์ ส
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7.

-วท -การอาหาร-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-06

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19207

ณัฐธิดา

1.

-วท -สัตวแพทย์-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-17

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19204

กันยารัตน์

2.

-วท -สัตวแพทย์-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-09

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1064

นิภาพร

3.

-วท -สัตวแพทย์-

16/11/2560

09.00-11.00

14031108-07

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19208

จิราภรณ์ ส

4.

-วท -สัตวแพทย์-

16/11/2560

13.00-15.00

14031109-07

( )ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาพืนฐาน

19212

มณีรตั น์ ศ

1.

-วท -พืชศาสตร์-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-14

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-วท -พืชศาสตร์-

07/11/2560

09.00-11.00

14021120-04

( )เคมีพนฐาน
ื

1072

ศุภกร

3.

-วท -พืชศาสตร์-

07/11/2560

13.00-15.00

14021121-04

( )ปฏิบตั กิ ารเคมีพนฐาน
ื

1071

ทิตยิ า

4.

-วท -พืชศาสตร์-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-18

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19203

กันยารัตน์

5.

-วท -พืชศาสตร์-

13/11/2560

09.00-11.00

02500108-03

( )พลเมืองศึกษา

19302

วีรศักดิ

6.

-วท -พืชศาสตร์-

14/11/2560

09.00-12.00

14091101-01

( )คณิตศาสตร์พนฐาน
ื

19203

สมบูรณ์ ช

1.

-วท -สัตวศาสตร์-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-15

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-วท -สัตวศาสตร์-

07/11/2560

09.00-11.00

14021102-01

( )เคมีพนฐาน
ื

1061

วุฒชิ ยั

3.

-วท -สัตวศาสตร์-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-19

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19203

กันยารัตน์

4.

-วท -สัตวศาสตร์-

16/11/2560

09.00-11.00

14031107-01

( )ชีววิทยาพืนฐาน

19303

กุลวดี

หน้า: 34 / 40

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกรภาคเชาของสัปดาหสอบที่ 2

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
เรี ยงลําดับตามชันปี ของนักศึกษา
ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ

ผู้สอน

1.

-วท -ประมง-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-16

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-วท -ประมง-

08/11/2560

09.00-11.00

02500104-27

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

19211

วิชาญ

3.

-วท -ประมง-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-20

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19204

กันยารัตน์

4.

-วท -ประมง-

14/11/2560

09.00-12.00

14091101-02

( )คณิตศาสตร์พนฐาน
ื

19203

สมบูรณ์ ช

1.

-วท -ธรก.เกษตร-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-17

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-วท -ธรก.เกษตร-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-21

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19204

กันยารัตน์

3.

-วท -ธรก.เกษตร-

14/11/2560

09.00-12.00

14091101-03

( )คณิตศาสตร์พนฐาน
ื

19203

สมบูรณ์ ช

1.

-ศศ -อังกฤษฯธก.-

07/11/2560

09.00-12.00

43591105-01

( )เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั

821

ชนินทร์

2.

-ศศ -อังกฤษฯธก.-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-22

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

พรรณวดี

1.

-ศศ -สารสนเทศ-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-08

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

รัฐพล

2.

-ศศ -สารสนเทศ-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-23

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

พรรณวดี

3.

-ศศ -สารสนเทศ-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-10

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1064

วีระศักดิ

1.

-ศศ -พัฒฯ/ชช.-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-09

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

เกรียงไกร ซ

2.

-ศศ -พัฒฯ/ชช.-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-24

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

พรรณวดี

1.

-ศศ -พัฒฯ/ชช.-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-10

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

เกรียงไกร ซ
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2.

-ศศ -พัฒฯ/ชช.-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-25

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

พรรณวดี

1.

-ศศ -ไทย.สส.-

06/11/2560

09.00-11.00

31541307-01

( )ลักษณะภาษาไทย

19210

นิโลบล

2.

-ศศ -ไทย.สส.-

06/11/2560

13.00-15.00

31541208-01

( )ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย

19206

กันยารัตน์

3.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

09.00-11.00

31541407-01

( )พัฒนาการวรรณกรรมไทย

19208

ญาณิกา

4.

-ศศ -ไทย.สส.-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-12

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19208

กิตมิ า

5.

-ศศ -ไทย.สส.-

08/11/2560

09.00-11.00

31541408-01

( )วรรณกรรมบันเทิงคดีและสารคดี

19304

พรรณวดี

1.

-ศศ -ท่องเทียว-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-13

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19209

ภัชราภรณ์

2.

-ศศ -ท่องเทียว-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-11

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

อําพร

3.

-ศศ -ท่องเทียว-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-26

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19202

พรรณวดี

1.

-ศศ -ท่องเทียว-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-14

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19206

ภัชราภรณ์

2.

-ศศ -ท่องเทียว-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-12

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

อําพร

3.

-ศศ -ท่องเทียว-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-27

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19202

พรรณวดี

1.

-ศศ -วัฒนธรรมฯ-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-13

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

พุฑฒจักร

2.

-ศศ -วัฒนธรรมฯ-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-28

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19202

สุรชัย

1.

-ศป -ศิลปะ-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-15

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19207

กิตมิ า
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นักศึกษาปี

ตารางสอบปลายภาค สําหรั บนักศึกษา ประจําภาคเรี ยนที /
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2.

-ศป -ศิลปะ-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-29

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19203

สุรชัย

1.

-ศป -ดนตรี-

07/11/2560

09.00-11.00

04000109-24

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19213

วีรศักดิ

2.

-ศป -ดนตรี-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-16

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19212

กิตมิ า

3.

-ศป -ดนตรี-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-11

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1074

สุระพงษ์

1.

-นบ -นิต.ิ -

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-17

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19212

อนรรฆ

2.

-นบ -นิต.ิ -

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-14

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

ลําครองสิทธิ

3.

-นบ -นิต.ิ -

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-30

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19203

สุรชัย

1.

-นบ -นิต.ิ -

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-18

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19212

อนรรฆ

2.

-นบ -นิต.ิ -

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-15

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19213

ลําครองสิทธิ

3.

-นบ -นิต.ิ -

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-31

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19204

สุรชัย

1.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-19

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19209

อนรรฆ

2.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

08/11/2560

09.00-12.00

43591201-01

( )เศรษฐศาสตร์จุลภาค

853

ภคพล

3.

-ศบ -เศรษฐศาสตร์-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-16

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19203

โพชฌ์

1.

-บธ -การตลาด-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-20

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19212

อนรรฆ

2.

-บธ -การตลาด-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-32

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19204

สุรชัย
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ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

นักศึกษาปี
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1.

-บธ -การเงิน-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-21

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19212

ภัชราภรณ์

2.

-บธ -การเงิน-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-33

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

สุรชัย

3.

-บธ -การเงิน-

10/11/2560

09.00-11.00

04000106-12

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันพืนฐาน

1055

วุฒพิ งษ์

1.

-บธ -กจก.ทัวไป-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-22

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19212

พสุธา

2.

-บธ -กจก.ทัวไป-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-34

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19204

นิโลบล

1.

-บธ -กจก.ทัวไป-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-23

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19212

พสุธา

2.

-บธ -กจก.ทัวไป-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-35

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

นิโลบล

1.

-บธ -กจก.ทัวไป-

06/11/2560

09.00-12.00

43591601-01

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

833

ชนินทร์

2.

-บธ -กจก.ทัวไป-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-24

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19202

พสุธา

3.

-บธ -กจก.ทัวไป-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-17

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19203

โพชฌ์

4.

-บธ -กจก.ทัวไป-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-36

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

นิโลบล

1.

-บธ -โลจิสฯ-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-25

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19213

ภัชราภรณ์

2.

-บธ -โลจิสฯ-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-37

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

นิโลบล

1.

-บธ -คอมฯธก-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-18

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-บธ -คอมฯธก-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-18

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19203

ธวัชชัย ด
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ที

นักศึกษา

วันที

เวลา

รหัสวิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

ห้องสอบ
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1.

-บธ -คอมฯธก-

06/11/2560

09.00-11.00

04000108-19

( )วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

19213

ประวิทย์

2.

-บธ -คอมฯธก-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-19

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19210

ธวัชชัย ด

1.

-บธ -คอมฯธก-

06/11/2560

13.00-15.30

03500102-06

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13213

นันทกาญจน์

2.

-บธ -คอมฯธก-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-27

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19213

ภัชราภรณ์

3.

-บธ -คอมฯธก-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-39

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19303

นิโลบล

1.

-บช -บัญชี-

06/11/2560

09.00-12.00

43591601-02

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

824

ศศิกานต์

2.

-บช -บัญชี-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-28

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19213

อนรรฆ

3.

-บช -บัญชี-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-40

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

นิโลบล

1.

-บช -บัญชี-

06/11/2560

09.00-12.00

43591601-03

( )เศรษฐศาสตร์สาํ หรับบริหารธุรกิจ

824

ศศิกานต์

2.

-บช -บัญชี-

06/11/2560

13.00-15.30

03500102-07

( )หลักการจัดการสมัยใหม่

13406

นันทกาญจน์

3.

-บช -บัญชี-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-20

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19211

โพชฌ์

1.

-รป -รปศ.-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-29

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19213

ธวัชชัย พ

2.

-รป -รปศ.-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-21

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19206

โพชฌ์

1.

-รป -รปศ.-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-30

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19213

ธวัชชัย พ

2.

-รป -รปศ.-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-22

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19207

ภูรภิ มู ิ
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1.

-รป -รปศ.-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-31

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19213

ธวัชชัย พ

2.

-รป -รปศ.-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-23

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19204

ภูรภิ มู ิ

1.

-รบ -รัฐศาสตร์-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-41

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

นิโลบล

1.

-ทลบ -ก่อสร้าง-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-42

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19203

ญาณิกา

1.

-ทลบ -สถาปั ตฯ-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-43

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

ญาณิกา

1.

-ทลบ -เครืองกล-

09/11/2560

09.30-10.30

01540105-44

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

ญาณิกา

1.

-ทลบ -เครืองกล-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-24

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19208

โพชฌ์

1.

-ทลบ -การผลิต-

09/11/2560

10.30-11.30

01540105-46

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19213

ญาณิกา

1.

-ทลบ -ไฟฟ้ า-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-32

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19213

ธนวัฒน์

1.

-ทลบ -ไฟฟ้ า-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-37

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19103

ธนวัฒน์

1.

-ทลบ -อิเล็ก-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-33

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19103

ธนวัฒน์

1.

-ทลบ -อิเล็ก-

07/11/2560

13.00-15.00

02500105-35

( )สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

19103

ธนวัฒน์

1.

-นศบ -นิเทศ-

08/11/2560

13.00-15.30

01500108-25

( )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

19209

โพชฌ์

2.

-นศบ -นิเทศ-

09/11/2560

08.00-09.00

01540105-47

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

19302

ญาณิกา
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