ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ทิพาพร ส/ทิพาพร ส

02/05/2560

09.00-11.00

02500106-01

( )กฎหมายเพือชีวติ

19202

-คบ -ปฐว.-!

2. ทิพาพร ส/ทิพาพร ส

02/05/2560

09.00-11.00

02500106-06

("#)กฎหมายเพือชีวติ

19202

-คบ -กศ.พิเศษEng-1

3. ปริฉตั ร/ปริฉตั ร

02/05/2560

09.00-11.00

02500106-05

(! )กฎหมายเพือชีวติ

19212

,-ทลบ"-ก่อสร้าง-1

4. ปริฉตั ร/ปริฉตั ร

02/05/2560

09.00-11.00

02500106-02

("2)กฎหมายเพือชีวติ

19212

,-ศศ"-อังกฤษฯธก.-!

5. ปริฉตั ร/ปริฉตั ร

02/05/2560

09.00-11.00

02500106-04

(" )กฎหมายเพือชีวติ

19212

,-ศศ"-พัฒฯ/ชช.-1

6. ปริฉตั ร/ปริฉตั ร

02/05/2560

09.00-11.00

02500106-03

(71)กฎหมายเพือชีวติ

19212

,-ศศ"-พัฒฯ/ชช.-!

7. ปาจรีย/์ ปาจรีย์

02/05/2560

09.00-11.00

02500103-01

("!)กฎหมายเพือชีวติ

19204

-คบ -เกษตร/คบ.-!

8. ปาจรีย/์ ปาจรีย์

02/05/2560

09.00-11.00

02500103-02

("2)กฎหมายเพือชีวติ

19204

-บธ"-โลจิสฯ-!

หน้า:

1 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. สมจิตต์/สมจิตต์

08/05/2560

09.00-11.00

04000101-01

(12)การคิดและการตัดสินใจ

13212

7-คบ -เกษตร/คบ.-!

2. สมจิตต์/สมจิตต์

08/05/2560

09.00-11.00

04000101-02

(1 )การคิดและการตัดสินใจ

13212

7-คบ -เกษตร/คบ.-1

หน้า:

2 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ปรีชา ธ/ปรีชา ธ

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-13

("!)การพัฒนาทักษะการคิด

19212

,-ศศ"-พัฒฯ/ชช.-1

2. ปรีชา ธ/ปรีชา ธ

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-14

(1 )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

,-ศป"-ศิลปะ-!

3. ปรีชา ธ/ปรีชา ธ

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-15

( ")การพัฒนาทักษะการคิด

19212

,-นบ"-นิต.ิ -!

4. ปรีชา ธ/ปรีชา ธ

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-16

("7)การพัฒนาทักษะการคิด

19212

,-นบ"-นิต.ิ -1

5. ปรีชา ธ/-

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-11

(#!)การพัฒนาทักษะการคิด

19212

,-ศศ"-สารสนเทศ-!

6. ปรีชา ธ/-

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-12

("1)การพัฒนาทักษะการคิด

19212

,-ศศ"-พัฒฯ/ชช.-!

7. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-01

( !)การพัฒนาทักษะการคิด

19212

-คบ -สังคม-!

8. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-06

(1,)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

7-วท"-คณิต-!

9. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-20

(1#)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

,-วท"-ไอที-#

10. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-10

(1,)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

,-วท"-ไอที-1

11. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-09

(17)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

,-วท"-ไอที-!

12. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-05

(#2)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

7-วท"-สิงแวดล้อม-!

13. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-02

(1#)การพัฒนาทักษะการคิด

19212

7-วท"-เคมี-!

14. พุฑฒจักร/พุฑฒจักร

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-03

( )การพัฒนาทักษะการคิด

19212

7-วท"-ชีวะ-!

15. ลําครองสิทธิ H/ลําครองสิทธิ H

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-04

(! )การพัฒนาทักษะการคิด

19213

7-วท"-ฟิ สกิ ส์-!

หน้า:

3 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

16. ลําครองสิทธิ H/ลําครองสิทธิ H

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-17

(#7)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

,-บธ"-กจก.ทัวไป-!

17. ลําครองสิทธิ H/ลําครองสิทธิ H

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-18

(#,)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

,-บธ"-กจก.ทัวไป-1

18. ลําครองสิทธิ H/ลําครองสิทธิ H

04/05/2560

09.00-12.00

04000109-19

(7)การพัฒนาทักษะการคิด

19213

,-บธ"-กจก.ทัวไป-#

หน้า:

4 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

1. สุววิ รรธน์/สุววิ รรธน์

หน้า:

5 / 20

วัน ที

เวลา

01/05/2560

09.00-12.00

รหัส วิ ชา/Sec

04000105-01

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

(1 )คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

13212

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา
,-คบ -คณิต-!

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ธิดารัตน์/ธิดารัตน์

03/05/2560

09.00-12.00

04000106-02

(!)คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันN พืนN ฐาน

1061

7-บช"-บัญชี-1

2. สุพชิ ญา/สุพชิ ญา

03/05/2560

09.00-12.00

04000106-04

( )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันN พืนN ฐาน

1061

,-บธ"-ค้าปลีก-!

3. สุระพงษ์/สุระพงษ์

03/05/2560

09.00-12.00

04000106-07

(" )คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันN พืนN ฐาน

1061

,-วท"-สิงแวดล้อม-!

4. สุระพงษ์/สุระพงษ์

03/05/2560

09.00-12.00

04000106-03

(#1)คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันN พืนN ฐาน

1061

,-วท"-ชีวะ-!

5. สุระพงษ์/สุระพงษ์

03/05/2560

09.00-12.00

04000106-06

(17)คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันN พืนN ฐาน

1061

,-วท"-ชีวะ-1

6. สุรยี พ์ ชั ร/สุรยี พ์ ชั ร

03/05/2560

09.00-12.00

04000106-01

(12)คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขันN พืนN ฐาน

1064

7-ศบ"-เศรษฐศาสตร์-!

หน้า:

6 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. โพชฌ์/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-15

(" )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1061

,-บธ"-โลจิสฯ-!

2. โพชฌ์/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-14

(#,)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1061

,-บธ"-กจก.ทัวไป-1

3. โพชฌ์/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-26

(1!)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1054

,-วท"-พืชศาสตร์-!

4. โพชฌ์/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-24

(1#)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1054

,-ทลบ"-เครืองกล-1

5. โพชฌ์/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-16

(#!)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1062

,-บธ"-คอมฯธก-#

6. โพชฌ์/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-19

(!2)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1062

,-ทลบ"-ก่อสร้าง-!

7. โพชฌ์/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-13

(#7)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1061

,-บธ"-กจก.ทัวไป-!

8. ลําครองสิทธิ H/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-18

(2#)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1072

,-รบ"-การเมือง-!

9. ลําครองสิทธิ H/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-17

(21)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1063

,-บช"-บัญชี-!

10. ลําครองสิทธิ H/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-07

(" )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1053

,-ศศ"-อังกฤษฯธก.-!

11. ลําครองสิทธิ H/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-08

( !)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1052

,-ศศ"-ไทย.สส.-!

12. วรังกูร/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-10

("1)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1055

,-บธ"-การตลาด-!

13. วรังกูร/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-22

(#!)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1074

,-ทลบ"-เครืองกล-!

14. วรังกูร/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-23

(1!)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1064

,-ทลบ"-การผลิต-!

15. วรังกูร/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-11

(# )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1056

,-บธ"-การเงิน-!

หน้า:

7 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

16. วรังกูร/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-12

(17)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1057

,-บธ"-การเงิน-1

17. วรังกูร/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-21

("!)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1067

,-ทลบ"-สถาปั ตฯ-!

18. วรังกูร/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-09

(!1)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1062

,-ศป"-ดนตรี-!

19. วิชาญ/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-03

(1 )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1064

7-ทลบ"-ไฟฟ้ า-!

20. ศตวรรษ/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-05

(! )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1065

,-วท"-สัตวศาสตร์-!

21. ศตวรรษ/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-06

("1)จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1066

,-วท"-ธรก.เกษตร-!

22. ศตวรรษ/-

04/05/2560

13.00-15.00

01500108-04

(1 )จริยธรรมเพือการดําเนินชีวติ

1065

,-วท"-สัตวแพทย์-!

หน้า:

8 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-14

( )ชีวติ และสุขภาพ

1061

7-ศศ"-อังกฤษ-!

2. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-16

(1 )ชีวติ และสุขภาพ

1062

7-ทลบ"-ก่อสร้าง-1

3. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-15

(1")ชีวติ และสุขภาพ

1062

7-ทลบ"-ก่อสร้าง-!

4. จรินทร์ทพิ ย์/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-18

(" )ชีวติ และสุขภาพ

1063

7-ทลบ"-เครืองกล-!

5. จิราภรณ์ จ/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-10

(1#)ชีวติ และสุขภาพ

1063

7-คบ -พละฯ-!

6. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-11

(1 )ชีวติ และสุขภาพ

1064

7-คบ -พละฯ-1

7. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-09

(1#)ชีวติ และสุขภาพ

1064

7-คบ -สังคม-1

8. จิราภรณ์ จ/จรินทร์ทพิ ย์

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-08

(11)ชีวติ และสุขภาพ

1062

7-คบ -สังคม-!

9. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-12

(! )ชีวติ และสุขภาพ

1061

7-คบ -กศ.พิเศษEng-1

10. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-13

(!,)ชีวติ และสุขภาพ

1061

7-คบ -กศ.พิเศษEng-2

11. จิราภรณ์ จ/จิราภรณ์ จ

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-17

(!2)ชีวติ และสุขภาพ

1053

7-ทลบ"-สถาปั ตฯ-!

12. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-02

(#7)ชีวติ และสุขภาพ

1053

2-คบ -คหกรรม-!

13. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-05

(!,)ชีวติ และสุขภาพ

1055

7-คบ -ปฐว.-1

14. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-04

(11)ชีวติ และสุขภาพ

1055

7-คบ -ปฐว.-!

15. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-01

("")ชีวติ และสุขภาพ

1057

2-คบ -คณิต-!

หน้า:

9 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

16. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-19

(11)ชีวติ และสุขภาพ

1052

17. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-03

(" )ชีวติ และสุขภาพ

1056

-คบ -วิทย์-!

18. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-06

(1!)ชีวติ และสุขภาพ

1054

7-คบ -อังกฤษ-!

19. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-20

(" )ชีวติ และสุขภาพ

1052

,-คบ -นวัตฯคอมฯ-!

20. สุวสั สา/สุวสั สา

02/05/2560

09.00-11.00

04000107-07

(1 )ชีวติ และสุขภาพ

1054

7-คบ -อังกฤษ-1

หน้า: 10 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา
7-ทลบ"-การผลิต-!

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

1. วีรศักดิ H/วีรศักดิ H

หน้า: 11 / 20

วัน ที

เวลา

01/05/2560

09.00-12.00

รหัส วิ ชา/Sec

02500108-01

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

(2!)พลเมืองศึกษา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

19206

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา
7-รบ"-การเมือง-!

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. กันยารัตน์/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-01

(# )ภาษาไทยเพือการสือสาร

831

,-คบ -ภาษาไทย-!

2. กันยารัตน์/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-14

( !)ภาษาไทยเพือการสือสาร

822

,-รป"-รปศ.-1

3. กันยารัตน์/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-02

(1")ภาษาไทยเพือการสือสาร

831

,-คบ -ปฐว.-!

4. ญาณิกา/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-11

(!1)ภาษาไทยเพือการสือสาร

831

,-ศป"-ดนตรี-!

5. ญาณิกา/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-13

( )ภาษาไทยเพือการสือสาร

832

,-รป"-รปศ.-!

6. ญาณิกา/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-12

(#")ภาษาไทยเพือการสือสาร

831

,-ศบ"-เศรษฐศาสตร์-!

7. ต่อศักดิ H/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-17

(!1)ภาษาไทยเพือการสือสาร

832

,-ทลบ"-อิเล็ก-!

8. ต่อศักดิ H/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-08

(#")ภาษาไทยเพือการสือสาร

824

,-วท"-ชีวะ-!

9. ต่อศักดิ H/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-20

(!#)ภาษาไทยเพือการสือสาร

824

,-วท"-เคมี-1

10. ต่อศักดิ H/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-18

(1 )ภาษาไทยเพือการสือสาร

832

,-วท"-ชีวะ-1

11. ต่อศักดิ H/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-07

(11)ภาษาไทยเพือการสือสาร

832

,-วท"-เคมี-!

12. นิโลบล/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-10

( !)ภาษาไทยเพือการสือสาร

833

,-ศศ"-ไทย.สส.-!

13. นิโลบล/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-09

(#1)ภาษาไทยเพือการสือสาร

824

,-วท"-คณิต-!

14. ปกกสิณ/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-03

(12)ภาษาไทยเพือการสือสาร

821

,-คบ -อังกฤษ-!

15. ปกกสิณ/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-15

(7 )ภาษาไทยเพือการสือสาร

822

,-รป"-รปศ.-#

หน้า: 12 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

16. ปกกสิณ/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-04

(1 )ภาษาไทยเพือการสือสาร

821

,-คบ -คณิต-!

17. พรรณวดี/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-06

(12)ภาษาไทยเพือการสือสาร

821

,-คบ -กศ.พิเศษEng-1

18. พรรณวดี/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540105-16

("!)ภาษาไทยเพือการสือสาร

832

,-ทลบ"-ไฟฟ้ า-!

19. พรรณวดี/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540105-05

(1#)ภาษาไทยเพือการสือสาร

824

,-คบ -วิทย์-!

20. สุรชัย/-

04/05/2560

08.00-09.00

01540101-01

("#)ภาษาไทยเพือการสือสาร

824

7-บธ"-การเงิน-!

21. สุรชัย/-

04/05/2560

09.30-10.30

01540101-02

(1")ภาษาไทยเพือการสือสาร

821

7-บธ"-การเงิน-1

หน้า: 13 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-18

(! )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1066

7-ศศ"-ท่องเทียว-1

2. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-28

(!!)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1061

7-ทลบ1-เครืองกล-!

3. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-32

(# )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1064

,-วท"-ธรก.เกษตร-1

4. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-30

(#!)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1063

,-บธ"-คอมฯธก-#

5. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500101-05

("")วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1054

-บธ"-การเงิน-!

6. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-17

(##)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1071

7-ศศ"-ท่องเทียว-!

7. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-10

(1 )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1077

7-คบ -คหกรรม-!

8. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-11

(!,)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1077

7-คบ -คหกรรม-1

9. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-03

(" )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1081

-นศบ"-นิเทศ-!

10. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-19

(11)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1071

7-ศป"-ดนตรี-!

11. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-04

(1 )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1074

7-คบ -ภาษาไทย-!

12. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-05

(1#)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1074

7-คบ -ภาษาไทย-1

13. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500101-07

("!)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1056

7-บธ"-กจก.ทัวไป-#

14. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-16

( 1)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1067

7-ศศ"-อังกฤษ-!

15. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-27

(11)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1063

7-ทลบ"-การผลิต-!

หน้า: 14 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

16. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-26

(" )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1061

7-ทลบ"-เครืองกล-!

17. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-25

(!2)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1061

7-ทลบ"-สถาปั ตฯ-!

18. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-24

(1 )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1061

7-ทลบ"-ก่อสร้าง-1

19. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-23

(1")วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1061

7-ทลบ"-ก่อสร้าง-!

20. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-02

(#1)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1082

21. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-22

("2)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1073

7-รป"-รปศ.-#

22. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-21

("7)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1072

7-รป"-รปศ.-1

23. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-20

(",)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1071

7-รป"-รปศ.-!

24. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-15

(#!)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1066

7-วท"-สัตวแพทย์-!

25. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500101-04

(1,)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1082

-บธ"-การตลาด-!

26. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500101-03

(1")วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1052

-วท"-ไอที-1

27. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500101-02

(#,)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1052

-วท"-ไอที-!

28. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500101-01

(12)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1053

2-คบ -เคมี-!

29. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500101-06

("2)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1055

-บธ"-โลจิสฯ-!

30. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-01

(# )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1053

-ศศ"-ไทย.สส.-!

หน้า: 15 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

-ศป"-ศิลปะ-!

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

31. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-31

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1062

,-บช"-บัญชี-1

32. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-29

(#2)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1065

,-ศบ"-เศรษฐศาสตร์-!

33. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-14

(1 )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1057

7-วท"-การอาหาร-1

34. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-13

(1!)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1057

7-วท"-การอาหาร-!

35. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-12

( )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1081

7-วท"-ชีวะ-!

36. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-09

(1")วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1076

7-คบ -คณิต-1

37. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-08

(1 )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1076

7-คบ -คณิต-!

38. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-06

(1 )วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1075

7-คบ -ปฐว.-!

39. วิชาญ/-

01/05/2560

09.00-11.00

02500104-07

(!7)วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

1075

7-คบ -ปฐว.-1

หน้า: 16 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ฐากร/ฐากร

02/05/2560

09.00-11.00

04000104-03

(!!)วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

1073

7-บธ"-กจก.ทัวไป-#

2. ฐากร/ฐากร

02/05/2560

09.00-11.00

04000104-02

("1)วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

1073

7-บธ"-กจก.ทัวไป-1

3. ภัทรลภา/ภัทรลภา

02/05/2560

09.00-11.00

04000104-01

("7)วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวติ และสิงแวดล้อม

1074

7-บธ"-กจก.ทัวไป-!

หน้า: 17 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ณัฐพร/ณัฐพร

05/05/2560

09.00-12.00

04000108-01

(#!)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

1064

7-วท"-สัตวแพทย์-!

2. พิทกั ษ์/พิทกั ษ์

05/05/2560

09.00-12.00

04000108-05

(#1)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

1071

,-นศบ"-นิเทศ-!

3. พิทกั ษ์/พิทกั ษ์

05/05/2560

09.00-12.00

04000108-04

(21)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

1071

,-บช"-บัญชี-!

4. พิทกั ษ์/พิทกั ษ์

05/05/2560

09.00-12.00

04000108-03

(1)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน

1071

,-บธ"-กจก.ทัวไป-#

หน้า: 18 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. เชาวณา/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-09

("")สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1055

,-ศศ"-พัฒฯ/ชช.-!

2. ธวัชชัย พ/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-13

(#")สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1054

,-นศบ"-นิเทศ-!

3. พสุธา/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-01

(1!)สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1053

7-คบ -นวัตฯคอมฯ-!

4. ภัชราภรณ์/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-02

(1!)สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1053

7-คบ -นวัตฯคอมฯ-1

5. ภัชราภรณ์/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-10

("2)สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1057

,-ศศ"-พัฒฯ/ชช.-1

6. ภูรภิ มู /ิ -

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-06

("!)สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1062

7-ศศ"-ไทย.สส.-!

7. วรรณพร/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-07

("2)สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1063

,-ศศ"-อังกฤษฯธก.-!

8. วรรณพร/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-11

(1,)สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1071

,-ศศ"-วัฒนธรรมฯ-!

9. สพสันต์/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-08

(#!)สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1061

,-ศศ"-สารสนเทศ-!

10. อนรรฆ/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500105-12

( ")สังคมไทยกับโลกาภิวตั น์

1071

,-รบ"-การเมือง-!

หน้า: 19 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

ตารางสอบปลายภาค รายวิช าศึก ษาทัวไป ประจําภาคเรี ยนที / !!"
จัด กลุ่ม ตาม รายวิช า และเรี ยงตามเวลา
ที

ผู้ส อน/คุม สอบ

วัน ที

เวลา

1. ธนวัฒน์/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500102-02

(" )สังคมไทยและโลกาภิวตั น์

1056

-บธ"-การเงิน-!

2. พสุธา/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500102-01

(!,)สังคมไทยและโลกาภิวตั น์

1053

-บธ"-ทรัพฯ-!

3. อนรรฆ/-

03/05/2560

13.00-15.00

02500102-03

( )สังคมไทยและโลกาภิวตั น์

1061

-บธ"-กจก.ทัวไป-!

หน้า: 20 / 20

รหัส วิ ชา/Sec

จํานวน นศ. / ชือวิ ชา

วิชาเลือกเสรี กําหนดใหสอบในวันศุกร%ภาคเชาของสัปดาห%สอบที่ 2

ห้อ งสอบ

ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

นัก ศึก ษา

